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شركة تجارية في دمشق ترغب 
بتعيين موظفين ضمن االختصاصات التالية:

1. سكرتيرة :  تجيد المراسالت التجارية والعمل على الكمبيوتر 
وتتحدث االنكليزية بطالقة

2. مندوبين مبيعات:
- خبرة سابقة في مجال البيع والتسويق ال تقل عن ثالث سنوات.

- خبرة في عرض وترويج منتجات الشركة والتعامل بشكل الئق
   ومحترم مع الزبائن الحاليين وجذب زبائن جدد.

- امتالك قدرات التواصل الجيد والبيع واالقناع.
- العمر  بين 25_45 سنة.

3. تصميم واعالن:
- خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال التصميم.

- اتقان العمل على الفوتوشوب وبرامج التصميم.
- متابعة واتقان جميع وسائل التواصل االجتماعي.

- استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت الحديثة.
على الراغبين ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة

syriantech.sy@outlook.com 

 2 ع��دد  70م2  م�ساحة  منزل  <للبيع 
بناء  الفتح  ج��ام��ع  م��وق��ف  جبل  ب��امل��زة 

اال�سكان ه� : 0932471664

مشروع دمر 
<للبيع في مشروع دمر شارع املغتربني شقة في 
الطابق االول 4 غرف كسوة ديلوكس شمالية 
جنوبيـــة بنـــاء جمعية املهندســـني الزراعيني 
بدون وسيط السعر بعد املعاينة االتصال من 

3346460  - 0944750780  : 3-7 هـ 

<لالجار �سقة مفرو�سة غرفتني و منافع 
خلف م�سفى املجتهد موازيني ط3 ك�سوة 

جيدة ه� : 0941957326 

<مكتب مرخص ترجمة محلفة 
و خدمات الكمبيوتر لالستثمار 
باملهنة حصرا او للتســـليم قصاع 
 : هــــ  الفرنســـي  مشـــفى  خلـــف 

0988480811
ع  ر بشا مكتب  ي  لسنو ا ر  جا <لال
مع  ديلوكس  كسوة   2 ط الصاحلية 
على  مطل   2 35م مساحة  فرش 
 : هـ  جتاري  يصلح  الصاحلية  سوق 

 0933338358

<للبيع ارض طابو مبساحات مختلفة 
غرب  جندل  بقلعة  عقاريا  مفرزة 
 10 من  االتصال  السالم  اتوستراد 
صباحا – 8 مساء هـ : 6823448 

 0933594898 –
االجـــار  او  للشـــراء  <مطلـــوب 
مزرعـــة فـــي يعفـــور او الصبـــورة  
 4  – دومن   1 بـــني  مـــا  املســـاحة 
دومن مـــع مســـبح  لالتصـــال هــــ : 

0966965777

مزة 
<�سقة للبيع يف املزة جبل �ساحة الهدى 
طلعة �سيدلية ال�سهلي م�ساحة 125م2 

/ 3 غرف نوم و �سالون م�ساحته 50م2 

ار�سي  ط  جيدة  ك�سوة  منتفعات  م��ع 

 : ه����������  م������ل������ي������ون   27 ب�����������س�����ع�����ر 

 0944590463

شقق متفرقة 
خ��اب��وري  بالهامة  العظم  على  <م��ن��زل 
احلالة  107م2  م�ساحة  النعيم  �سارع 

مميزة ه� : 0933659223 

�سدى  جمعي  اكتتاب يف  رق��م  <للبيع 
ال�سعب ب�ساحية قد�سيا و جممع الفيحاء 

م�ساحة  خم�س�ص  ال�����س��ب��ورة  مبنطقة 

160م120/2م2 ه� : 44723374 – 
 0951418823

<للبيـــع في املالكـــي جادة البزم 
قبـــو مســـاحة 268م2 داخلـــي و 
خارجـــي قبلـــي شـــرقي مدخـــل 
ســـند  ابـــن  جـــادة  مـــن  خـــاص 
موقـــف ســـيارات يصلـــح جتاري 
بعـــد  الســـعر  وســـيط  بـــدون 
املعاينـــة لالتصـــال مـــن 3-7 هـ : 

3346460 –  0944750780
<للبيع شـــقة فـــي املالكي جادة 
عمـــار  82م2  مســـاحة  قرطبـــة 
و تـــراس 50م2 كســـوة ممتـــازة و 
اطاللة خالبة بسعر 125 مليون 

هـ : 0930498215 
<للبيع منزل با�رشفية الوادي قرب جامع 
ال�سام�سي على الطريق العام طابو اخ�رش 

م�ساحة   ) �سهم   700 و  ق���راط   21  (

110م+2 حديقة 160م2 + بئر ماء ب�سعر 
35 مليون ه� : 0956642045 

<للبيع منزل يف الهامة خابوري ط3 
على ال�سارع العام /3 غرف و �سالون 

/ + 3 حمامات افرجني 122م2 �رشقي 

 –  2239566  : ه��������  ب������ي  غ������ر

 0933824097
<للبيع شقة في قدسيا خياطني 
شارع الروضة 190م2 /4 غرف و 
صالـــون و 3 برندات /ط4 طابو 
اخضر بناء حجر + مصعد بدون 

وسيط هـ : 0969164074 
<للبيع شقة ط3 فني طابو نظامي 
110م2 أبنية أساتذة اجلامعة خلف 
كلية الهمك كسوة ممتازة مع مستودع 
بسعر  كعيادة  يصلح  مكسي  20م2 
65 مليون هـ : 0957253931 

افتتاح  تعلن  جتميلية  طبية  <���رشك��ة 
ف��رع��ه��ا اجل��دي��د ب��احل��م��را ب��ح��اج��ة اىل 

موظفة ذات مظهر الئق لل�سواغر التالية 

ا�ستقبال /  �سكرتارية –  /حما�سبة – 

األف   75 براتب  اخل��رة غر �رشورية 

الدوام 8 �ساعات املوا�سالت موؤمنة ه� 

 2144402 – 0966226640 :

<����رشك���ة ط��ب��ي��ة ب��ح��اج��ة اىل م�����رشف 
 5 ع��ن  تقل  ال  خ��رة  ت�سويق  مبيعات 

�سنوات ه� : 9570 

<م��وؤ���س�����س��ة خل��دم��ات ال��ط��ب��اع��ة تطلب 
 50 براتب  الفوري  بال�سكل  و  موظف 

األف دوام جزئي 5 �ساعات للجادين فقط 

ه� : 2256569 – 0996525945 

<�رشكة طبية بحاجة اىل موظف /ة/ 
اتقان  و  املكتبي  بالعمل  خ��رة  اداري 

اللغة االنكليزية و العمل على الكمبيوتر 

ه� : 9570 

<ملن لي�ص لديها �سهادة او عمل �رشكة 
م�ستح�رشات طبية جتميلية بحاجة اإىل 

اآن�سة ال�ستكمال  طاقمها االإداري العمر 

دون 35 �سنة دوام �سباحي اخلرة غر 

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

 2274340 – 0955553922
اىل  بحاجة  جتميلية  جتارية  <�رشكة 
�رشورية  اخل��رة  موظفات   / موظفني 

2 ظهرا  االت�سال من   65000 براتب 

 –  2140383  : ه�����  م�������س���اء   6  –
 0945963699

<�رشكة جتارية بحاجة اىل ان�سة لكافة 
التجميل  اف��رع  لدى  الدرا�سية  الفئات 

المتام �سواغرها االدارية براتب 70 الف 

ه� : 3328989 – 0930708010 

<مطلوب ان�سة للعمل يف مكتب للطباعة 
متفرغة  عرنو�ص  �ساحة  يف  ت�سوير  و 

العمر دون 25 �سنة ه� : 0944353107 

 0934820208 –
تطلب  املن�ساأ  حديثة  جتارية  <�رشكة 
اإداري باالخت�سا�سات التالية /  كادر 

زبائن  خدمة   – ا�ستقبال   – �سكرتاريا 

امل��وا���س��الت  األ���ف   60 �سهري  ب��رات��ب 

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

 0932412883
الرامكة   رائدة يف  طباعية  <موؤ�س�سة 
تطلب اأمني م�ستودع متفرغ اليتجاوز42 

�سنة و  موؤدي اخلدمة ه�: 2267704 

مجال  في  تعمل  طبية  <مجموعة 
االستيراد تطلب موظفات لعدة شواغر 
ادارية / استقبال – اشراف – محاسبة 
 80 براتب  سنة   30 دون  العمر   /
الف و دوام 9 ساعات شهادة بكالوريا 
 –  2230790  : هـ  ادنى  كحد 

 0954995000

<للبيع �سالة كبرة ب�سارع بغداد بدون 
و�سيط ه� : 0949877158 

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

املزة ال�سعر مغر/ بعد املعاينة /للجادين 

فقط ه� : 0933568282 

موظفون
مطلوب للعمل يف مكتب جتاري باملزرعة 

م�سمم /ة/ خريج كلية الفنون اجلميلة 

لديه خرة جيدة و ميتلك ح�ص االإب��داع 

بدوام كامل ه� : 0945555127 

<�رشكة رائدة يف �سناعة االلب�سة بحاجة 
اىل م�����س��م��م ج���راف���ي���ك  حم����رف ه���� : 

0958009593
اىل  ب��ح��اج��ة  ك���رى  �سناعية  <���رشك��ة 
موظف عالقات عامة خريج معهد فندقي 

خرة 5 �سنوات ه� : 0950009833 

<شركة جتميلية للعناية باملراة بالبرامكة 
سكرتاريا   + استقبال  آنسة  الى  بحاجة 
الف   60 براتب  ساعات   8 بدوام  إدارية 
العمر دون 32 سنة املواصالت مؤمنة هـ : 

 0934443999 –  2274171
ل�رشكة  ادراي��ني   – <مطلوب حما�سبني 
جتميلية ب�رشط التفرغ للعمل ب�سكل تام 

 : ه����  ل��ال���س��ت��ف�����س��ار   35 دون  ال��ع��م��ر 

 0953354000 – 3328070
<�رشكة مواد غذائية بدم�سق بحاجة اىل 
م���ن���دوب م��ب��ي��ع��ات ذو خ���رة يف جم��ال 

الت�سويق ه� : 0933325104 

اىل  ب��ح��اج��ة  ك���رى  �سناعية  <���رشك��ة 
 5 خ��رة  ك��ه��رب��اء  او  ميكانيك  مهند�ص 

�سنوات ه� : 0950009833 

<منزل للبيع م�ساحة 90م2 يف ال�سبينة 
ال�����س��غ��رى ج��ان��ب ���س��ال��ة ق��رط��ب��ة ه��� : 

 0944550624
امل��زرع��ة  يف  �سقة  االج���ار  او  <للبيع 
م�ساحة  ار�سية  االمي��ان  مقابال جامع 

ت�سلح  �سالون  و  غ��رف   5/ 180م2 
�سكني او جتاري ه� : 0951418823 

 4472374 –

منتفعات  و  �سالون  مع  غرفة  لالجار 

�سارع  ط3 يف  تقريبا  40م2  م�ساحة 

الثورة مكيفة حتتوي خزانة �سغرة و 

طاولة كمبيوتر و طقم كنبايات و براد 

 : ه���  ل��ل��ب��ن��اء  م�سعد  ي��وج��د  و  �سغر 

 0933577667
ال�سهري   االأ�سبوعي  اليومي  <ل��الج��ار 
بدم�سق غرف مفرو�سة ) 2+3 ( �رشير + 

البيت   ( �سمن  مكيفة   + ب��راد   + حمام 

ال�سامي ( �سارع  بغداد دخلة القزازين 

خلف جامع اجلوزة ه� : 2320771 – 

 0933554418 0936855455-

<لالجار غرفة مع �سالون و منتفعات 
�سارع  ط3 يف  تقريبا  40م2  م�ساحة 

و  مكيفة حتوي خزانة �سغرة  الثورة 

طاولة كمبيوتر و طقم كنبايات و براد 

 : ه���  ل��ل��ب��ن��اء  م�سعد  ي��وج��د  و  �سغر 

 0933577667
<لالجار غرفة و منافع بدون فر�ص يف 
بن  خالد  �سارع  ال�سوك  دف  ال��زاه��رة 

ال�������ول�������ي�������د ط�������اب�������ق راب��������������ع ه��������� : 

 0941957326
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<جمموعة طبية حديثة بالرامكة ترغب 
بتعيني موظفة / حما�سبة + اإ�رشاف / 

براتب 75 األف بدوام 8 �ساعات العمر 

�سكان  م���ن  ي��ف�����س��ل  ���س��ن��ة    35 دون 

للدوام  التفرغ  الرامكة و ما حولها و 

واملوا�سالت موؤمنة ه� : 0933606081 

 2144403 –
�رشكة جتارية يف جمال االلب�سة بحاجة 

 + ان��ت��اج  تكاليف  /ة/  حم��ا���س��ب  اىل 

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

 0958009593
<�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة براتب 
اأ�سبوعي 20 الف خالل �سهر رم�سان 

املوا�سالت موؤمنة و اخلرة غر �رشورية 

ه� : 2253712 – 0932412883 

<�رشكة الب�سة تطلب موظفني و موظفات 
مبيعات  للعمل يف �ساالت ال�رشكة ه� 

 0958009593:

<�رشكة طبية بحاجة اىل مندوب مبيعات 
حا�سل على �سهادة ثانوية ه� : 9570 

سكرتاريا
مكتب  لدى  للعمل  �سكرترة  <مطلوب 
جتاري يف البح�سة تتقن اللغة االنكليزية 

ذات مظهر  و  الكمبيوتر  على  العمل  و 

 –  0994466655  : ه������  الئ������ق 

 2330010
<م�ستودع طبي يف باب م�سلى يعمل 
�سكرترة  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

رعاية وتنظيف 
<مطلوب م�ساعدة يف اأعمال املنزل 8 
�ساعات يوميا جتيد الكوي و التنظيف 

ه� : 5653309 – 0993233717 

<مطلوب مقيمة لرعاية امل�سنني املقعدين 
لديها خرة جيدة ه� : 5653309 – 

 0993233717
<مطلوب مقيمة للعناية مب�سنة و تدبر 

منزل ه� : 0955968067 

<لدينا مدبرات منزل مقيمات او غر 
مقيمات لالأعمال املنزلية و رعاية امل�سنني 

 –  8113020  : ه�����  االأط�����ف�����ال  و 

 0993152120 – 8113025
<مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية 
 : ه�  ور�سات  تنظيف  عمال   / امل�سنني 

 0992337260 – 3325978
<مطلوب مقيمة لعائلة راقية يف دم�سق 
ذات مظهر الئق و اخ��الق ح�سنة ه� : 

 0993233717 – 5653309

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

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

 0958009593
<�رشكة مواد غذائية يف دم�سق بحاجة 
اىل حما�سب يجيد العمل على برنامج 

االمني ه� : 0933325104 

تنفيذية  مديرة  ف��ورا  للعمل  <مطلوب 
ل�رشكة جتارية للعمل بالرامكة بدوام 8 

املوا�سالت  األ��ف   75 ب��رات��ب  �ساعات 

اأدن��ى  كحد  ثانوية  ال�سهادة  و  موؤمنة 

العمر دون 35 �سنة املوا�سالت موؤمنة 

ه� : 0933606019 – 2135309 

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

�سهري  براتب  اجلديد  بفرعها  للعمل 

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

اىل  بحاجة  حالقة  و  جتميل  <معهد 
مديرة الدارة املعهد حا�سلة على �سهادة 

 : ه���������  خم����ت���������س����ة  او  ج�����ام�����ع�����ي�����ة 

 0933545493
االلب�سة  �سناعة  يف  رائ����دة  <���رشك��ة 
بحاجة اىل م�سمم جرافيك  حمرف ه� 

0958009593 :

<مطلوب �ساب مرا�سالت / حوي�ص / 
بالرامكة   موؤ�س�سة طباعية  لدى  للعمل 

موؤدي اخلدمة او معفى و ال يتجاوز 42 

�سنة ه� : ه� : 2267704 

<�رشكة دوائية كرى يف مدينة دم�سق 
بحاجة اىل مندوبي و مندوبات حا�سل 

على �سهادة جامعية او معهد متو�سط و 

يف�سل من لديه خرة يف جمال املبيعات 

  cv و العمل على احلا�سب ار�سال ال

 Dr_co@outloook.com اىل

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

الف اخلرة غر �رشورية و املوا�سالت 

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

 0932412883
اىل  ب��ح��اج��ة  ك���رى  �سناعية  <���رشك��ة 
�سكرتر تنفيذي حا�سل على ادارة اعمال 

خ����رة + ان��ك��ل��ي��زي + ك��م��ب��ي��وت��ر ه���� : 

 0950009833
و  باالستيراد  تعمل  جتارية  <شركة 
سكرتيرة  بتعيني  ترغب  التصدير 
مبنطقة  م  عا ف  ا شر إ  + ية  تنفيذ
راتب  و  ساعات   8 بدوام  البرامكة 
 : هـ  سنة   32 دون  العمر  الف   60
 0961144445 –  2230790
<�رشكة جتارية تعمل يف جمال الزينة و 
�سكرترة  اإىل  ب��ح��اج��ة  اإك�����س�����س��وارات 

حمجبة للعمل لديها براتب �سهري 60 

الف اخلرة غر �رشورية و املوا�سالت 

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

 0932412883
يف  جت��اري  ملكتب  �سكرترة  <مطلوب 
 –  0933330958  : ه�  بغداد  �سارع 

 4447690
العمل  اإدارية جتيد  <مطلوب �سكرترة 
لديها خرة يف  االأوفي�ص و  برامج  على 

االأعمال املكتبية ذات �سخ�سية قيادية و 

اأ������س�����ل�����وب ل����ب����ق م�����ع ال����ع����م����الء ه������ : 

 0945555127
للعناية  �سورية  منتجات  عر�ص  <�سالة 
باملراأة بحاجة اىل موظفة باإحدى �ساالتها 

/ م�ساكن برزة – احلمرا / حما�سبة و 

�سكرتاريا و خدمة زبائن براتب 75 األف 

العمر دون 35 �سنة ه� : 2274341 – 

  2274342

�سكرترة ملكتب جتاري يف  <مطلوب 
الق�ساع جتيد العمل على الكمبيوتر و 

القيام باالعمال املكتبية متفرغة للعمل 

 : ه���  الئ��ق  مظهر  ذات  �سنة   32 دون 

 0946210336 – 5427524
<مطلوب سكرتيرة + رد على الهاتف 
لشركة جتارية بباب مصلى العمر دون 
دوام   50000 براتب  سنة   32
 : هـ  مؤمنة  املواصالت  و  ساعات   9
 0956013000  2274171-

عمال..
بحاجة اىل عامل /ة/ للعمل لدى �رشكة 

على خطوط انتاج تعبئة و تغليف او فني 

/ كهرباء – ميكانيك / ه� : 5641542 

 0930147448 –
<يلزمنا عمال �سناك / ذو خرة بدوام 
م�سائي و �سباحي يف منطقة املهاجرين 

برواتب جيدة ه� : 0944214777 

سائقون 
بحاجة اىل موظف يحمل �سهادة �سواقة 

او  ك�سائق  للعمل  ع��ام��ة  او  خ��ا���س��ة  

م�ساعد �سائق براتب جيد العمل فورا 

ه� : 5641542 – 0930147448 

مهن
<مطلوب حار�ص منزل العمر فوق 50 
�سنة ذو �سلوك ح�سن للعمل فورا ه� : 

2230123 االت�سال من 7-4 
<مطلوب معلم االت حياكة الريكو ) 
 : ه��������   )   shima  – �����س����ي����م����ا 

 0958009593

<����رشك���ة ���س��ن��اع��ي��ة ت��ع��م��ل يف جم��ال 
املنظفات بحاجة اىل م�سغل خط �سابون 

/ ت�سبني / ار�سال الcv   اىل امييل 

 Hr.job8099@gmail.com :

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

معلم  نصف  و  ا معلم  ب  <مطلو
ساحة  في  للعمل  مطابخ  و  املنيوم 
 –  4458625  : هـ  عرنوس 

 0944294110
مطلوب ر�سام موديالت تريكو مر�سم ) 

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

 0958009593
موؤ�س�سة طباعية  بالرامكة بحاجة اىل 

م�سغل ماكينة متفرغ و موؤدي اخلدمة 

 : ه���  �سنة   42 يتجاوز  و ال  االل��زام��ي��ة 

 9598
<مطلوب فني ت�سغيل مكنات بال�ستيك 
/ حقن + نفخ / ار�سال الcv   اىل 

Hr.job8099@gmail.  : امييل 

 com

<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال املنزلية و رعاية 
امل�سنني و االأطفال مقيمات و غر مقيمات العمر 

 –  8113020  : ه����  ���س��ن��ة    45-18 م���ن 

 0993152120 – 8113025

أزياء
على  ق��وال��ب  �سحب  م�سمم  <مطلوب 
األب�سة / ن�سائي – رجايل  - اأطفال / 

ه� : 0958009593 

<مطلوب مدر�سة خياطة لتدري�ص دورات 
خياطة يف معهد ه� : 0933545439 

<مدر�سة م�ستعدة الإعطاء درو�ص �سيفية 
ملنهاج ال�سف التا�سع / ترجمة ن�سو�ص 

– �رشح قواعد – حل متارين – حمادثة 
– موا�سيع / ه� : 0938217212 

خبر  فرن�سية  و  انكليزية  <م��در���ص 
قرية   ( اخلا�سة  و  احلكومية  باملناهج 

 ) �سويفات   – باك�ستانية   – �سغرة 

دورات خا�سة لل�سهادات تقوية لل�سعفاء 

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

<مـــدرس انكليزيـــة و فرنســـية 
هـــج  ملنا با متخصـــص  خبيـــر 
اخلاصة و احلكومية ) شـــويفات 
– وطنيـــة – ســـورية حديثـــة ( 
دورات خاصة للشـــهادات تقوية 
 – كتـــب  ترجمـــة   – للضعفـــاء 
محادثـــة لســـيدات األعمـــال  هـ 

 6613046 –  0944491978
<دروس خصوصية باللغة االنكليزية 
 + ابتدائي   / املستويات  جلميع 
 / جامعي   + ثانوي   + إعدادي 
هـ  ترجمة  خدمات   + األعمار  جلميع 

 0965331101 :
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1 - معلم خياطة قطن بالإخت�صا�صات الآتية: )ر�شة – درزة – حبكة(

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

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

)SHIMA SDS – ر�صام موديالت تريكو مر�صم  )�شيما ا�س دي ا�س  -  4
معلم خياطة تريكو لالإخت�صا�صات الآتية: )اخت�شا�س �شكة تريكو- اخت�شا�س درزة تريكو(  -  5

 )Graphic Designer( م�صمم جرافيك حمرتف  -  6

)ن�شائي - رجايل - اأطفال ( األب�شة  على   قوالب   �شحب  /ـة   -م�شمم   7
م�صممني/م�صممات اأزياء ذوي خربة يف ت�صميم الألب�صة )رجايل – ن�شائي – اأطفال(  -  8

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

حما�صب/ة عام  -  10

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

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

ال�صركة بيع  �صالت  يف  مبيعات  موظفات   / موظفني   -  15
خياطة اآلت  ميكانيك  �صيانة  -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

�صركة رائدة يف �صناعة الألب�صة مبنطقة تنظيم القزاز
 تعلن عن رغبتها يف ملئ ال�صواغر التالية:

�صــــــ�حب الرتخي�س: الــــــدكتــــــور املهند�س مــــــ�أمــون احلــــــــالق

رقم الرتخي�س 4545 ت�ريخ 2003/6/10

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

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

<مــــدرس لغــــة روســــية و انكليزيــــة 
خبيــــر / دروس لغة عربية للجالية 
الروســــية + تعليــــم احملادثــــة باللغة 
الروسية للمبتدئني و تعليم العربية 
للروس / دورات صيفية مكثفة /   هـ 

 6613046 – 0944491978 :

متفرقات
<مطلوب لل�رشاء ا�سهم م�سنع ا�سمنت 
البادية للجادين االت�سال من ال�ساعة 2 

بعد الظهر حتى 2 بعد منت�سف الليل 

ه� : 0954891842 

االنكليزية  باللغة  خصوصية  <دروس 
جلميع املستويات / ابتدائي + إعدادي + 
ثانوي + جامعي / جلميع األعمار + خدمات 

ترجمة   هـ : 0965331101 
طالب  يعطي  خصوصي  <مدرس 
حصرا  الهندسة  مادة  التاسع  الصف 
 : هـ  ل.س   2000 ب  لساعة  ا

 0997174563

<معلم دهان م�ستعد لتنفيذ كافة اأعمال 
ج��ودة يف  و  منا�سبة  با�سعار  ال��ده��ان 

العمل ه� : 0947289541 

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

طلبات خا�سة اإىل لبنان و تاأمني حجز 

فندقي م�سمون ه� : 0955341791 

 0096171226747 –

<للبيع هونداي �سانتافيه 20018/2007 
و  ات��وم��ات��ي��ك  كاملة    cc  2700 حم��رك 

كر�سي كهرباء و ثالث مقاعد لون حديدي 

مميز جدا ه� : 0991185134 

سيارات لآلجار
نوفا  �سوبر  دا�سيا  عمومي  �سيارة   >
 : ه�  ال�سمان  راو  لالجا  جيدة  بحالة 

0988637506




