


9336 2018 العــــدد 703  -  26   أيار       2

مكتب نوره للخدمات 
فنادق   - مباني   - يومي  تنظيف   - تعزيل  ورشات   
مطاعم - شطف أدراج- دهان منازل - نقل عفش  رعاية

شهري   - أسبوعي   - يومي  دوام   ) ومسنين  أطفال   (
  دعاية وإعالن - تركيب خيم وشوادر    يلزمنا عمال وعامالت ومقيمات 

MTN نوره 0999786564 أبو عالء 0945778855  هاتف  5655792 جرمانا - دخلة      

حمل جتاري للبيع 
 م�شاكن برزة ال�شارع العام 

 مقابل املدينة اجلامعية م�شاحة 100 

م2 جاهز للعمل 
 0944016041  /  0944211759

<للبيع منزل على طريق اجلالء مقابل 
حديقة الطالئع ط3 /135م3 /  3 غرف 

ن���وم و ���س��ال��ون ���رق��ي غ��رب��ي ك�سوة 

ممتازة  بناء خمدم و كراج �سيارات + 

بئر ماء و م�سعد جاهز لل�سكن  الت�سليم 

فوري  ب�سعر 142 مليون و بازار ه� : 

 0949599996
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ع��ل��ى ات��و���س��راد امل��زة 
دوبلك�س م�ساحة 165م2 ك�سوة ممتازة 

ب�سعر مغري للجادين فقط دون و�سيط 

ه� : 0944757061 

<للبيع منزل باملزة على �سارع اجلالء 
ال��رئ��ي�����س��ي م��ق��اب��ل ب���اب ال�����س��ال��ة  ط4 

و  غرفتني  قبلي  اجت��اه  70م2  م�ساحة 

موزع ب�سعر 75 مليون الك�سوة و�سط 

ه� : 0949599996 

<للبيع منزل على اتو�سراد املزة ط1 
/3 اجت��اه��ات / م��وق��ع رائ���ع م�ساحة 

175م2 ك�سوة جيدة ب�سعر مغر للجادين 
فقط دون و�سيط ه� : 0933258589 

دار  بعد  امل��زة  اتو�سراد  على  <للبيع 
115م2  م�ساحة  م��ن��زل ط1  ال��ب��ع��ث   

ك�سوة قدمية قبلي �سمايل  اطاللة على 

او  او مكتب  االتو�سراد ي�سلح �ركة 

ه����:  م���ل���ي���ون   122 ب�����س��ع��ر  ل��ل�����س��ك��ن 

 0949599996
للبيع قبو فروغ م�ساحة 70م2 مك�سي  

ك�سوة جيدة مقابل �سالة اجلالء باملزة 

حكم حمكمة و فراغ و مالية مطلوب 40 

مليون ه� : 0949599996 

مشروع دمر 
�سارع  دم��ر  م�����روع  يف  �سقة  <للبيع 
املغربني بناء حجر م�ساحة 160م2 /3 

غرف نوم + �سالون / ك�سوة ديلوك�س 

الت�سليم فوري ب�سعر 125مليون للجادين 

ه� : 0945801619 

جانب  دمر  م�روع  قي  �سقة  <للبيع 
م�ساحة  ح��ج��ر  ب��ن��اء  الكني�سة  دوار 

180م2 /3 غرف نوم + 3 حمامات + 
�سالونني / ك�سوة جيدة اطاللة رائعة 

م�سعد + مراب + مولدة للبناء الت�سليم 

فوري للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع منزل يف م�روع دمر ج 16 
 / وا�سعة  م�ساحة  ج��دا  رائعة  اإطاللة 

بناء  االك�ساء  قيد   / حمرمة  جمعية 

للجادين و بهدف  خمدم و مميز جدا 

ال�سكن ه� : 0969898506 

�سارع   16 ج  دم��ر  م�����روع  �سقة يف  <للبيع 
الفيالت ن�سق اول ار�سي مع جحديقة + م�سبح 

ن���وم +  غ���رف  160م2 /3  داخ��ل��ي��ة  م�����س��اح��ة 

ديلوك�س  ك�سوة  150م2  حديقة   + �سالونني 

الت�سليم فوري  للجادين ه� : 0945801619 

م�ساحة  ج24  دم��ر  م�روع  �سقة يف  للبيع 

140م2 /3 غرف نوم + 3 حمامات + �سالون 
الت�سليم  طابو  رائعة  اطاللة  ديلوك�س  ك�سوة 

ف����وري ب�����س��ع��ر 90 م��ل��ي��ون ل��ل��ج��ادي��ن ه���� : 

 0945801619

<للبيع منزل ار�سي يف قد�سيا اإحداث 
�راك�س / خمالفات / جادة ثانية غرفة 

و �سالون اإطاللة مع �سطح ب�سعر 10 

مليون ه� : 0964638473 

<ل��الج��ار م��ن��زل ع��رب��ي ق��دمي يف باب 
ال��ق�����س��ل��ة ح�����ارة ال��ع��ب��ارة  ����رق���ي – 

/133م2/ طابقني / 6 غرف مع ليوان 

قبو / ي�سلح ان   2 و  و بحرة جانبية 

او  جمعية  او  مطعم  او  موتيل  ي��ك��ون 

ح�������س���ان���ة ل����ل����ج����ادي����ن ف�����ق�����ط  ه������ : 

 5427643
���س��ارع  منت�سف  يف  �سقة  <ل��الج��ار 
احلمرا غرفة نوم و غرفة جلو�س كبرية 

مع  قا�سيون ط5  على  اطاللة  مفرو�سة 

 : ه��������   17 رق���������م  ب������ن������اء  م���������س����ع����د 

 0933496564
فني  ط2  الرو�سة  يف  �سقة  <ل��الج��ار 
مفرو�سة غرفتني و منافع اجار �سهري 

 –  095148823  : ه����  ���س��ن��وي  او 

 4472374
غربية  فيالت  باملزة  ا�ستدية  <لالجار 
80م2  م�ساحة  ملكية  ك�سوة  مك�سي 

غرفتني نوم و �سالون بدون فر�س مطلوب 

4و ن�سف �سنويا ه� : 0949599996 
<لالجار طابق فيال باملزة فيالت غربية 
على ال�سارع العام م�ساحة 230م2 / 

3 غرف نوم و �سالونني و غرفة جلو�س 
+ حديقة  مفرو�س ك�سوة و فر�س جيد 

ج���دا م��ط��ل��وب 6 م��ل��ي��ون ���س��ن��وي��ا ه��� : 

0949599996
ال�سهري   االأ�سبوعي  اليومي  <لالجار 
بدم�سق غرف مفرو�سة ) 2+3 ( �رير 

+ حمام + براد + مكيفة �سمن ) البيت 

ال�سامي ( �سارع  بغداد دخلة القزازين 

 2320771  : ه�  خلف جامع اجل��وزة 

 0933554418 0936855455- –
< لالجار طابق فيال باملزة فيالت غربية ار�سي 
مفرو�س   �سالونني  و  ن��وم  غرفتني  حديقة  مع 

ك�سوة و فر�س �سوبر ديلوك�س مطلوب 7 مليون 

�سنويا ه� : 0949599996 

/ 70م2  ف��ر���س  ب���دون  �سقة  <ل��الج��ار 
ط2فني / عقد �سنوي او 6 ا�سهر ك�سوة 

عادية باجر �سهري 75 الف و الدفع �سلفا 

ركن الدين �ساحة �سمدين اول �سارع ا�سد 

الدين ه� :0994547080 

���س��ارع  منت�سف  يف  �سقة  <ل��الج��ار 
ن���وم + غ��رف��ة جلو�س  احل���م���را غ��رف��ة 

مفرو�سة طابق رابع مع م�سعد اطاللة 

ع�����ل�����ى ���������س��������ارع احل��������م��������را ه��������� : 

 0933496564

<للبيع محل في شارع خالد بن 
الوليد مساحة 5م2 طابو اخضر 
هـ : 0935080775 – 7173998 
<للبيع حمل يف �سارع خالد بن الوليد 
ملكية و فروغ م�ساحة  اجمالية 175م2 

ار�سي + �سقيفتني + قبو بريء الذمة 

 : ه�����  م���ل���ي���ون   250 ن���ه���ائ���ي  ب�����س��ع��ر 

 / 0944765726 – 0960694315
وات�س / 

<للبيع حمل فروج برو�ستد و �ساورما 
م�ساحة 50م2 مع كامل التجهيزات يف 

املزة ال�سعر مغر/ بعد املعاينة /للجادين 

فقط ه� : 0933568282 

<للبيع مكتب في احللبوني / ضمن 
املهن  لكافة  يصلح   / جتاري  بناء 
 – – مكتب هندسي  – عيادة طبيب 
محامي – مكتب جتاري للجادين هـ : 

 0952669195

شقق متفرقة 
<للبيع �سقة يف املالكي م�ساحة 250م2 
/4 غرف نوم + 4 حمامات + �سالونني 

يوجد  رائعة  اطاللة  ديلوك�س  ك�سوة   /

 : ه���  للجادين  ف���وري  الت�سليم  م�سعد 

 0945801619
<للبيع منزل في البرامكة بالقرب من 
120م2  مساحة  املتفوقني  مدرسة 
/ط3/ 4 غرف و صالون و منتفعاتها 
مع حصة بالقبو و السطح / من املالك 
 –  0944802927  : هـ  مباشرة 

 2257559
فكرية  ت�سلح مهن  الق�ساع  <�سقة يف 
العام  ال�سارع  تبعد عن  94م2  م�ساحة 

30م دخ���ل���ة اب����و ���س��م��را ���س��اب��ق��ا ه���� : 
 0933134961

امللك  ���س��ارع  امل��زرع��ة  يف  �سقة  <للبيع 
م�ساحة  ال�سطح  م��ع  فني  ط3  ال��ع��ادل 

210م2 /6 غرف و �سالون و منافع / 
ه� : 0951418823 – 4472374 

<للبيع يف دمر حي ال��ورود �سقة بعقد 
�سطح  م��ع   80% ك�سوة  45م2 /ط2/ 
140م2 اإطاللة على ال�ساحية فيه غرف 
و ح��م��ام و م��ط��ب��خ ع��ل��ى ال��ه��ي��ك��ل ه���� : 

 0969898506
نظامي  طابو  فني  ط3  شقة  <للبيع 
أساتذة اجلامعة خلف  أبنية  110م2 
كلية الهمك كسوة ممتازة مع مستودع 
20م2 مكسي يصلح كعيادة بسعر 65 

مليون هـ : 0957253931 

مزة
غربية  ف��ي��الت  امل���زة  يف  �سقة  <للبيع 
م�ساحة  م�سبح   + حديقة  م��ع  ار���س��ي 

داخلية 250م2 + حديقة 300م2 ك�سوة 

جيدة مدخل م�ستقل ي�سلح �سكني او 

جتاري للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع  منزل على اتو�سراد املزة بعد 
دارالبعث   ب 5 بنايات ط3 قبلي غربي 

90م2 / غرفتني و �سالون / اطاللة على 
االتو�سراد ك�سوة و�سط ب 100 مليون 

ه� : 0949599996 

<للبيع منزل ار�سي ي�سلح مكتب او مقر 
�ركة باملزة طريق اجلالء على ال�سارع 

الرئي�سي م�ساحة 220م2 + ار�س حرة 

ك�سوة و�سط  3 مداخل ب�سعر 250 مليون 

ه� : 0949599996

<للبيع منزل باملزة فيالت غربية م�ساحة 
165م2 اجتاه قبلي �سمايل ك�سوة �سوبر 
ديلوك�س ب�سعر مغر للجادين فقط دون 

و�سيط ه� : 0933258589 
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املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــ�لـــو
جم�نية  - �صبوعية  اأ  - اإعالنية 

�صبت يوم  كل  �صب�ح  اأ�صبوعيً�  ت�صدر 

<�ركة مواد غذائية يف دم�سق بحاجة 
اىل مندوب مبيعات حا�سل على �سهادة 

 –  4465070  : ه�������  ق�����ة  ������س�����وا

 0999585545
<�ركة جتارية يف دم�سق بحاجة اىل 
موظفني من اجلن�سني ه� : 4440114 

 0950006625 –
على  ال��ع��م��ل  يجيد  م�سمم  <م��ط��ل��وب 
برامج الفوتو�سوب – ال�سرير – كورل 

درو – ت�سوير املنتجات للتوا�سل امييل 

jobs@awael-group.com   ه� : 
 2254647

<�ركة طبية بحاجة اىل موظفة ق�سم 
ا�ستقبال – مق�سم – �سكرتاريا تنفيذية  

�سهري  براتب  اجلديد  بفرعها  للعمل 

 –  2253712  : ه�������   60000
0932412883

�ركة جتارية يف جمال االب�سة بحاجة 

ان��ت��اج +  ت��ك��ال��ي��ف  اى حم��ا���س��ب /ة/ 

حم��ا���س��ب ع���ام م��ن ذوي اخل���رة ه��� : 

 0958009593
<م��وؤ���س�����س��ة خل��دم��ات ال��ط��ب��اع��ة تطلب 
م��وظ��ف و ب��ال�����س��ك��ل ال���ف���وري ب��رات��ب 

50000 دوام جزئي 5 �ساعات للجادين 
 –  2256569  : ه�������������� ف�������ق�������ط 

 0996525945
<���رك��ة جت��اري��ة يف جم���ال امل��ع��دات 
الثقيلة بحاجة اىل مهند�س ميكانيك او 

كهرباء او معهد متو�سط ار�سال ال�سرية 

samerahmad. الذاتية اىل االمييل

 brightorient @gmail .com
<مطلوب موظفة م�ساعدة مدير ل�ركة 
 /  9-5 م��ن  ب����دوام  �سناعية  جت��اري��ة 

موظفات عامالت / �ساب للعمل بدم�سق 

ه� : 0933303036 

<�ركة جتارية تعمل يف جمال الزينة 
�سكرترية  اىل  بحاجة  اإك�س�سوارات  و 

حمجبة للعمل لديها براتب �سهري 60 

الف اخلرة غري �رورية و املوا�سالت 

 –  2253712  : ه��������  م�����ن�����ة  م�����وؤ

 0932412883
<م�ستودع طبي يف باب م�سلى يعمل 
�سكرترية  اإىل  بحاجة  ب��امل��راأة  بالعناية 

كحد  الثانوية  ال�سهادة  حتمل  حمجبة 

اأدنى براتب يبداأ من 50 األف العمر دون 

35 �سنة و املوا�سالت موؤمنة و الدوام 
 2274341  : ه��������  �����س����ب����اح����ي 

 -0994488637
التجميلية  الشركات  كبرى  <تعلن 
عن حاجتها لطاقم اداري / سكرتاريا 
/ شرط ان حتمل شهادة بكالوريا كحد 
براتب  سنة   32 دون  العمر  ادنى 
 2274171  : هـ  الف   65 يبدأ ب 

 -0961144445

ط2  جتاري  مكتب  السنوي  <لالجار 
االقتصاد  وزارة  مقابل  بالصاحلية 
مساحة  الصاحلية  سوق  على  مطل 
 : هـ  كس  يلو د ة  كسو  2 3م 5

 0933338358

موظفون
< م��ؤس��س��ة جت��اري��ة م��ق��ره��ا ح��م��اه تطلب 
موظفة للعمل بفرعها اجلديد  ببرج دمشق 
رات���ب 70 أل���ف اخل��ب��رة غ��ي��ر ض��روري��ة ه� 

0947232368 / 2335030
< شركة جتارية تطلب موظفة ) إشراف( 
للعمل بفرعها اجلديد بدمشق العمر حتت 
35 خبرة غير ضرورية راتب 70 ألف ه� 

  0947232368 - 2335030
<�ركة جتارية حديثة املن�ساأ تطلب كادر 
 / ال��ت��ال��ي��ة  ب��االخ��ت�����س��ا���س��ات  اداري 

زبائن  خدمة   – ا�ستقبال   – �سكرتاريا 

براتب �سهري 60 الف املوا�سالت موؤمنة 

ه� : 2253712 – 0932412883 

<����رك���ة م����واد غ��ذائ��ي��ة ب��ح��اج��ة اىل 
حما�سب /ة/ مع خرة ه� : 4465070 

 0999585545 –
<ملن لي�س لديها �سهادة او عمل �ركة 
م�ستح�رات طبية جتميلية بحاجة اإىل 

اآن�سة ال�ستكمال  طاقمها االإداري العمر 

دون 35 �سنة دوام �سباحي اخلرة غري 

األ������ف ه����� :  �����روري����ة ال����رات����ب 50 

 2274340 – 0955553922
<بحاجة اىل ظابط بيئة و �سحة مهنية 
و �سالمة ) و يف�سل من لديه خرة يف 

م��ق��اي��ي�����س اجل������ودة و االي������زو ( ه���� : 

 0958009593

<�ركة �سناعية كرى بحاجة اىل مهند�س 
 : ه�  ال��ك��رون  و  طاقة  مهند�س  م�ساعد  و 

0991888890 او ار�سال ال�سرية الذاتية 
   lockdinelted@gmail.com اىل

تنفيذية  م��دي��رة  ف���ورا  للعمل  <م��ط��ل��وب 
ل�ركة جتارية للعمل بالرامكة بدوام 8 

�ساعات براتب 75 األف املوا�سالت موؤمنة 

و ال�سهادة ثانوية كحد اأدنى العمر دون 

35 ���س��ن��ة امل����وا�����س����الت م���وؤم���ن���ة ه����� : 
 2135309 – 0933606019

<مطلوب موظفني و موظفات مبيعات يف 
�ساالت ال�ركة ه� :0958009593 

<�ركة جتارية بحاجة اى حما�سب /
حما�سبة يجيد العمل على برنامج االك�سل  

يف�سل من لديه خرة للعمل بدوام كامل 

ه� : 0945940940 

موظفة  الى  بحاجة  جتارية  <شركة 
 / – سكرتارية  استقبال  مقسم-   /
بالبرامكة  اجلديد  فرعها  لدى  للعمل 
مؤمنة  املواصالت  الف   60 براتب 
اخلبرة غير ضرورية هـ : 2230790 

0954995000 -
فرعها  افتتاح  تعلن  جتميلية  طبية  <�ركة 
اجلديد باحلمرا بحاجة اىل موظفة ذات مظهر 

الئق لل�سواغر التالية /حما�سبة – �سكرتارية 

– ا�ستقبال / اخلرة غري �رورية براتب 75 
األف الدوام 8 �ساعات املوا�سالت موؤمنة ه� : 

 2144402 – 0966226640
�سناعية  ���رك��ة  ل��دى  للعمل  <مطلوب 
كرى مهند�س / م�ساعد مهند�س امتتة 

اخ��ت�����س��ا���س ب���رام���ج خ��ط��وط ان���ت���اج / 

automation )plc(  ار�سال ال�سرية 
lockdinelted@gmail. الذاتية اىل

com   ه�: 0991888890 
<�ركة طبية بحاجة اىل مندوب مبيعات 
الت�سويق  و  الزبائن  مع  بالتعامل  خرة 

حا�سل على �سهادة �سواقة عمومي ه� : 

 9570

<����رك���ة جت���اري���ة ط��ب��ي��ة ب��ح��اج��ة اىل 
موظفني و موظفات و اخلرة �رورية 

 6-2 م��ن  االت�سال   65000 ال��رات��ب 

 –  2140383  : ه��������  ء  م�����������س�����ا

 0945963699
<�ركة طبية بحاجة اىل موظفة براتب 
اأ�سبوعي 20 الف خالل �سهر رم�سان 

امل���وا����س���الت م��وؤم��ن��ة و اخل�����رة غري 

 –  2253712  : ه������  �������روري������ة 

 0932412883
لدى  للعمل  مبيعات  موظفي  <مطلوب 
�ركة جتارية �سمن حمالتها التجارية 

ال�����ع�����م�����ل ب���������������دوام ك�������ام�������ل ه��������� : 

 0947777223
االلب�سة  �سناعة  يف  رائ���دة  <���رك��ة 
بحاجة اىل م�سمم جرافيك  حمرف 

ه� : 0958009593

على  قوالب  �سحب  م�سمم  <مطلوب 
الب�سة / ن�سائي – رجايل  - اطفال / 

ه� : 0958009593 

ترغب  بالرامكة  حديثة  طبية  <جمموعة 
بتعيني موظفة / حما�سبة + اإ�راف / براتب 

75 األف ب��دوام 8 �ساعات العمر دون 35 
�سنة  يف�سل من �سكان الرامكة و ما حولها 

 : ه�  موؤمنة  واملوا�سالت  للدوام  التفرغ  و 

 2144403 – 0933606081

سكرتاريا
�سناعية  �ركة  لدى  للعمل  <مطلوب 
تنفيذية  �سكرترية  رم��ان��ة   بابو  ك��رى 

و جتيد  بطالقة  االنكليزية  اللغة  جتيد 

االنكليزية  باللغة  التجارية  املرا�سالت 

الكمبيوتر  العمل على  ب�سكل ممتاز و 

ذات مظهر الئق / الراتب جيد و ح�سب 

اخلرة /  ه� : 0991888890 

<م�ستودع طبي بالرامكة بحاجة اىل 
�سكرترية للعمل لديه براتب �سهري 60 

الف اخلرة غري �رورية و املوا�سالت 

 –  2253712  : ه�������  م�����ن�����ة  م�����وؤ

 0932412883
<مطلوب و ب�سكل فوري ان�سة للعمل 
املزة  اتو�سراد  على  عقارية  مبوؤ�س�سة 

����س���ك���رت���رية ب����رات����ب + ع���م���ول���ة ه����� : 

 0944757061
<�ركة جتارية بحاجة اىل �سكرترية 
 : ه���  االن��ك��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  تتقن  تنفيذية 

 0969999696 – 6914900
و  باالستيراد  تعمل  جتارية  <شركة 
التصدير بحاجة الى انسة بقسم السكرتاريا 
– االشراف العام العمر دون 32 سنة دوام 
 : هـ  الف   60 مبدئي  راتب  و  ساعات   9

 0934443999 –  2274171
<م��ط��ل��وب ���س��ك��رت��رية مل��ك��ت��ب جت���اري 
بالق�ساع جتيد العمل على الكمبيوتر و 

للعمل  القيام باالأعمال املكتبية متفرغة 

العمر دون 30 �سنة ذات مظهر الئق ه� 

 0946210336 – 5427524 :

<�سالة عر�س منتجات �سورية للعناية 
ب���امل���راأة ب��ح��اج��ة اىل م��وظ��ف��ة ب��اإح��دى 

احلمرا /  �ساالتها / م�ساكن برزة – 

زبائن  خدمة  و  �سكرتاريا  و  حما�سبة 

براتب 75 األف العمر دون 35 �سنة ه� 

  2274342 – 2274341 :

<مجموعة طبية بباب مصلى تطلب 
سكرتيرة تنفيذية + اشراف تنفيذي 
 70 راتب  و  سنة   32 دون  العمر 
املواصالت  و  ساعات   8 دوام  الف 
 –  2 2 3 0 7 9 0  : هـ  منة  مؤ

 0956013000

عمال
<يلزمنا عمال مطبخ و عمال تو�سيل 
 : ه�  التجارة  منطقة  يف  ملطعم  طلبات 

 0944594947
لدى  للعمل  /ة/  عامل  اىل  <بحاجة 
�ركة على خطوط اإنتاج تعبئة و تغليف 

 : ه���   / ميكانيك   – كهرباء   / فني  او 

 0930147448 – 5641542

مهن
مطعم يف الق�سور بحاجة اىل موظف 

او موظفة للعمل كوميك او كابنت ه� : 

 0956762238
 ( الريكو  االت حياكة  معلم  <مطلوب 
 : ه��������   )   shima  – �����س����ي����م����ا 

 0958009593
معلم  نصف  و  ا معلم  منا  يلز >
ساحة  في  للعمل  مطابخ  و  املنيوم 
 –  4458625  : هـ  عرنوس 

 0944294110
<يلزمنا معلم جنار غربي / معلم جنار 
اأملنيوم / �ساب للعمل من �سكان منطقة 

جرمانا �ساحة الرئي�س ه� : 5618980 

 0992081784 –
مطلوب ر�سام موديالت تريكو مر�سم ) 

 : ه�������   ) ا��������س  دي  �������س  ا  ����س���ي���م���ا 

 0958009593
<مطلوب موظف �سيانة ماكينات خياطة 
ه� : 0969999696 – 6914902 
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مهن
<مطلوب فني مر�سم تطريز يجيد العمل 
او    wilcom  / التطريز  برامج  على 

tajima  ه� : 0958009593 
<مطلوب معلم �سيانة ميكانيك و اآالت 

خياطة ه� : 0958009593 

رعاية وتنظيف
و  املنزلية  لالأعمال  منزل  م��دب��رات  <مطلوب 
رعاية امل�سنني و االأطفال مقيمات و غري مقيمات 

العمر من 18-45 �سنة  ه� : 8113020 – 

 0993152120 – 8113025

<مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية 
امل�سنني / عمال تنظيف ور�سات / ه� : 

 0992337260 – 3325978
<مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية 
 : ه�  ور���س��ات  تنظيف  عمال   / امل�سنني 

 0992337260 – 3325978
غري  او  مقيمات  م��ن��زل  م��دب��رات  لدينا 

مقيمات لالأعمال املنزلية و رعاية امل�سنني 

و االأطفال ه� : 8113020 – 8113025 

 0993152120 –
<مطلوب مدبرات منزل لالعمال املنزلية 
و رعاية امل�سنني و االأطفال مقيمات و غري 

 –  5655792  : ه�������  م����ق����ي����م����ات 

 0999786564

سائقني 
<مطلـــوب ســـائق لعائلـــة باملـــزة 
ذو خبـــرة مبناطق دمشـــق ملتزم 
 : هــــ  املـــزة  ســـكان  مـــن  يفضـــل  و 
 0962654246 – 0966965777

أزياء
<�ركة جتارية بحاجة اىل عمال خياطة 
 : ه����   / ر����س���ة   – ح��ب��ك��ة   – درزة   /

 0969999696 – 6914900
<�ركة الب�سة بحاجة اىل معلم خياطة 
تريكو / اخت�سا�س �سكة تريكو – درزة 

تريكو / ه� : 0958009593 

< م��ط��ل��وب م��ق�����س��دار يجيد ال��ق�����س و 
التف�سيل  و يجيد عمل قوالب الكمبيوتر 

ه� : 6914901 – 0969999696 

<مطلوب معلم خياطة قطن / ر�سة – 
درزة – حبكة ه� : 0958009593 

خبري  فرن�سية  و  ان��ك��ل��ي��زي��ة  <م���در����س 
قرية   ( اخلا�سة  و  احلكومية  باملناهج 

 ) �سويفات   – باك�ستانية   – �سغرية 

دورات خا�سة لل�سهادات تقوية لل�سعفاء 

– ترجمة – حمادثة ل�سيدات االأعمال ه� 
 6613046 – 0938670342 :

فرنســـية  و  انكليزيـــة  <مـــدرس 
خبير متخصص باملناهج اخلاصة 
و احلكومية ) شويفات – وطنية 
– سورية حديثة ( دورات خاصة 

 – للضعفـــاء  تقويـــة  للشـــهادات 
ترجمة كتب – محادثة لسيدات 
 –  0944491978 هــــ  األعمـــال 

 6613046
مدر�س خبري يف اللغة االنكليزية م�ستعد 

املراحل و  لكافة  العطاء درو�س خا�سة 

امل�ستويات ه� : 0932025547 

<مدرس لغة روســـية و انكليزية 
عربيـــة  لغـــة  دروس   / خبيـــر 
تعليـــم   + ســـية  و لر ا ليـــة  للجا
ســـية  و لر ا للغـــة  با ثـــة  د حملا ا
العربيـــة  تعليـــم  و  للمبتدئـــني 
 –  0944491978  : للـــروس / هــــ 

 6613046

<دروس خصوصية باللغة االنكليزية 
ئي  ا بتد ا  / ت  يا ملستو ا جلميع 
 / جامعي   + ثانوي   + اعدادي   +
 : هـ  االعمار + خدمات ترجمة  جلميع 

 0965331101

و  بوظـــة  محـــل  عـــدة  <للبيـــع 
حلويـــات / مكنـــات ايـــس كرمي – 
جمادة بوظة عربي – افرجني – 
برادات – مكنات سالش و عصير 
هـ : 5117894 – 0992421502 

خ��رة يف  انكليزي  <ت��رج��م��ان حملف 
ت��رج��م��ة ال��ع��ق��ود و م���ف���ردات امل��ن��ه��اج 

للجامعات م�ستعد لكافة اعمال الرجمة 

ه� : 0932025547 

ميلك  دم�سق  يف  مقيم  لبناين  <�ساب 
�سيارة خا�سة لبنانية م�ستعد ا�ستقبال 

طلبات خا�سة اىل لبنان و تاأمني حجز 

 0955341791  : ه�  م�سمون  فندقي 

 0096171226747 –

موديل  مازوت  هونداي  فان  <للبيع 
عام  منذ  مكرج   2001/2000
2007 بحالة جيدة جدا للجادين هـ 

 0952669195 :
كاملة  ك���وروال  ت��وي��وت��ا  ���س��ي��ارة  <للبيع 
املوا�سفات موديل 2010 بحالة ممتازة 

جدا ه� : 0944357084 – وات�ساب : 

 0966998746
<للبيع �سيارة بيجو 206 ايراين بحالة 
فنية ممتازة ه� : 0944357084 وات�س 

اب
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1 - معلم خياطة قطن بالإخت�شا�شات الآتية: )ر�شة – درزة – حبكة(

معلم خياطة جينز  بالإخت�شا�شات الآتية: )درزة – كوع – كمر- برمانو(  -  2

)SHIMA - معلم اآلت حياكة الرتيكو  )�شيما-  3

)SHIMA SDS – ر�شام موديالت تريكو مر�شم  )�شيما ا�س دي ا�س  -  4
معلم خياطة تريكو لالإخت�شا�شات الآتية: )اخت�شا�س �شكة تريكو- اخت�شا�س درزة تريكو(  -  5

 )Graphic Designer( م�شمم جرافيك حمرتف  -  6

)ن�شائي - رجايل - اأطفال ( األب�شة  على   قوالب   �شحب  /ـة   -م�شمم   7
م�شممني/م�شممات اأزياء ذوي خربة يف ت�شميم الألب�شة )رجايل – ن�شائي – اأطفال(  -  8

-حما�شب/ة تكاليف اإنتاج )يف�شل خربة يف ح�شاب تكاليف اإنتاج �شناعة الألب�شة(  9

حما�شب/ة عام  -  10

�شابط/ة بيئة و �شحة مهنية و �شالمة )يف�شل من لدية خربة يف مقايي�س اجلودة الأيزو(  -  11
فنني طباعة و عمال تطريز  -  12

Tajima اأو Wilcom فني مر�شم تطريز يجيد العمل على برامج التطريز  -  13
عمال )مكحته( ملعاجلة اجلينز و الأعمال اليدوية والبخ  -  14

ال�شركة بيع  �شالت  يف  مبيعات  موظفات   / موظفني   -  15
خياطة اآلت  ميكانيك  �شيانة  -معلم   16

اأجور و رواتب جمزية لأ�شحاب الإخت�شا�س. 

على من يجد يف نف�شه الكفاءة الإت�شال باإدارة املوارد الب�شرية على الرقم: 0958009593 

اأو اإر�شال ال�شرية الذاتية على عنوان الربيد الإلكرتوين:

humanresources.mzg@gmail.com 

توظيف فوري

�شركة رائدة يف �شناعة الألب�شة مبنطقة تنظيم القزاز
 تعلن عن رغبتها يف ملئ ال�شواغر التالية:




