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فرصة عمل

مطلوب لشركة كبرى في دمشق

 مهندسين زراعيين إختصاص وقاية مساعدين مهندس زراعي -موظفين بكالوريا ويفضل زراعية

الشروط المطلوبة :

الخدمة اإللزامية مؤداة أو معفى منها
شهادة قيادة سارية المفعول
القدرة على العمل ضمن فريق
يرجى إرسال السيرة الذاتية على
E-mail:pests.control.mi@gmail.com
Fax : 3319180
موديل � 2008سقف بانورامي لون ف�ضي
تيب تريونيك ال�سعر  6٫5مليون
بخ وكالة عداد � 87ألف كم
هـ 0944214847

للبيع منزل تو�سع دمر

جزيرة  19بناء  34ط  2فني 150
مرت �شمايل غربي �أر�ضية رخام برتغايل
ومطبخ �سرياميك تركي زجاج مزدوج

0933445040
0999358955

يف �سوق ال�صاغة القدمي ي�صلح
بائع جموهرات �أو توابل وبهارات
الت�سليم فوري
0955232540

العالج الفيزيائي

م�ساج �إ�سرتخائي /عالجي  /الطب القدمي
تك�سري �شحوم ب�إ�شراف معاجلات  /مطلوب موظفات

مزة

>للبيع منزل ب��امل��زة جبل جانب
�صيدلية اجلمال م�ساحة 80م+ 2
ترا�س 300م� 2سوكه على ال�شارع
العام ك�سوة ديلوك�س طابو �إ�سكان
ال�سعر بعد املعاينة هـ 6615365 :
– 0944932939
>للبيع مبنطقة املزة منزل م�ساحة
95م 2جانب �سوق اخل�رضا ط+ 5
ملحق و ترا�س اطاللة على مدينة
دم�شق ك�سوة جيدة جاهز لل�سكن
هـ 0936231289 :

مشروع دمر

>للبيع ت��را���س يف م���شروع دمر
ك�سوة ديلوك�س مع الفر�ش 250م2
 +ت��را���س خ��ارج��ي 200م3 / 2
غرف نوم  4 +حمامات � +صالونني
 /اطاللة رائعة ت�سليم فوري يوجد
مر�آب هـ 0945801619 :

يلزمنا موظفات

يجيدون العمل على الكمبيوتر ذو
خربة جيدة

وعمال بوفيه

مكان العمل ات�سرتاد املزة
لال�ستعالم هاتف 0944474020 / 6644699

>للبيع م�ن��زل يف م�ساكن ب��رزة
طابق اول م�ساحة 110م 2هـ :
>للبيع منزل يف م�رشوع دمر جمعية 0955336306
التعمري بناء حجر م�ساحة 150م> 2للبي���ع من���زل عرب���ي ف���ي
 3 /غ��رف ن��وم و ��ص��اون  /ك�سوة منطق���ة ب���ا ب س���ر يجة
ديلوط�س اطاللة رائعة  +م�صعد  +مس���احة 83م 3 / 2غ���رف و
مراب  +مولدة الت�سليم فوري للجادين منتفع���ات  /طاب���و اخض���ر
هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر �شارع كسوة وسط بسعر  30مليون
املغرتبني ن�سق اول بناء حجر 150م 2و بازار هـ 0933442268 :
 3 /غرف نوم و �صالون  /اطاللة >للبيع �شقة بقد�سيا اول طريق
رائ�ع��ة طابو اخ�رض الت�سلم ف��وري ال�ضاحية جمعية م�ؤ�س�سة معامل
م�صعد  +مر�آب  +مولدة للجادين هـ الدفاع  3غرف و �صالون م�ساحة
140م 2قبلي �رشقي غربي ك�سوة
0945801619 :
�� � �س�� ��وب�� ��ر دي� � �ل�� ��وك� � ���� ��س ه � � � �ـ :
شقق متفرقة
0944392907
>للبيع �شقة يف املالكي م�ساحة >للبيع او املقاي�ضة منزل بالق�صور
150م 4 / 2غرف نوم و �صالونني طابو اطاللة �سوكة خدمات ب�سعر
 /ك�سوة ديلوك�س اطاللة رائعة منا�سب ت�سليم فوري للجادين هـ :
طابو اخ�رض يوجد م�صعد الت�سليم 0951553163
فوري هـ 0945801619 :
>للبيع منزل يف �صيدنايا خلف
>للبيع منزل بالربامكة ال�سوق مطعم التالل م�ساحة 100م+ 2
التجاري فوق �سوبر ماركت ان�س 140م 2و ت��را��س��م ك�سي ك�سوة
�سابقا ط 1م�ساحة 150م 2هـ  :ج� � �ي � ��دة غ� �ي��ر م� ��� �س� �ك���ون ه � � �ـ :
0933402739
0993180722

هاتف 0935094070

رعاية م�سنني

مدبرات منازل  -مقيمات وغري مقيمات

0988336468/ 0931606623

مكتب نوره للخدمات

ورش تعزيل  -تنظيف يومي  -مباني  -فنادق -
مطاعم  -شطف أدراج  -دهان منازل  -نقل عفش -
رعاية ( أطفال ومسنين ) دوام يومي أسبوعي شهري
بإدارة أم حاتم  -يلزمنا عمال وعامالت ومقيمات
 0964847189 - 0999786564 - 5655792جرمانا  -دخلة MTN

للبيع �سيارة بيجو SW 207

بر�سم الت�سليم حمل

نور ال�شام للخدمات

>للبيع فيال بالقرداحة م�ساحة
طابقية 350م 2م�ساحة اجمالية
800م 2ك�سوة ممتازة  +كراج
�سيارة  +م�ستودع خردة  +حديقة
خلفية 600م 2م�ساحة اجمالية
للبناء 1300م 2ال�سعر 110
م �ل �ي��ون ق ��اب ��ل ل �ل �ت �ف��او���ض ه� �ـ :
0988907225
>�شقة للبيع تطل على ال�شارع
ط��اب��ق اول  3غ ��رف و ��ص��وف��ا
120م 2اجلادة الرابعة مهاجرين
�شورى هـ 5127251 :
>�شقة للبيع ب�ساتني ال�شاغور
ابراج ا�ساتذة جامعة دم�شق برج
/ 16ط /6م �� �س��ا ح��ة 120م2
م�صعد  +م��ول��دة ك �ه��رب��اء ه �ـ :
4419799
>ل�ل�ب�ي��ع ��ش�ق��ة ط��اب��ق ث��ال��ث يف
جرمانا � /شارع دوار النجوم /
م�ساحة 75م 2غرفتني و �صالون
و منافع ك�سوة جيدة ال�سعر 15
مليون و بازار هـ 0988616238 :
– 0959803218

الوالء للخدمات

تنظيف وتعزيل �شقق  -فيالت � -شركات ت�أمني رعاية م�سنني
و�أطفال بدوام �أو مقيمات  -نقل عف�ش � -صيانة منازل

0931434849 / 2725224

>للبيع شقة باملهاجرين باشكاتب
اجلادة الثانية ط 2فني مساحة
140م 5 / 2غرف و صوفا  /كسوة
جيدة هـ 0933948001 :

>للبيع او املقاي�ضة م�ن��زل اول
الت�ضامن ط 1فني غرفة و �صالون
 54م 2ك�سوة ع��ادي��ة بناء جديد
خم��دم على ال�شارع العام كاتب
عدل هـ 0930264721 :
>للبيع م �ن��زل يف قد�سيا طلعة
الثورة م�ساحة 140م 2ط 2فني
ك�سوة ممتازة �رشقي قبلي غربي
على ال�شارع ال�سعر  35مليون و
ب ��ازار ه �ـ – 0933845453 :
3233160

لالجار بدم�شق غرف مفرو�شة (
� ) 3+2رسير  +حمام  +ب��راد +
مكيفة �ضمن ( البيت ال�شامي )
�شارع بغداد دخلة القزازين خلف
جامع اجلوزة هـ – 2320771 :
0936855455
>لالجار غرفة مفرو�شة ب�شارع
بغداد مع �صاحبة املنزل لالناث
ف � �ق� ��ط ه � � �ـ – 2315759 :
0959866439
>لالجار غرفة مفرو�شة يف ركن
الدين ج�رس النحا�س طلعة املتينية
�� /ش�ه��ري��ا  /ع ���شرون ال �ف��ا ه �ـ :
0931649790

>لالجار �شقة يف الزاهرة بناء
االدخ��ار ط  2فني  3 /غ��رف و
م�ن��اف��ع  /ه �ـ 0937250241:
االت� ��� �ص ��ال ب �ع��د  2ظ� �ه ��را ه� �ـ :
0937250241
>لالجار �شقة يف م�ساكن برزة
جانب م�شفى حامي�ش ط 8بدون
عف�ش  4 /غ��رف و �صالون مع
م�صعد > هـ 0951418823 :
– 4472374
>بيت لالجار مفرو�ش طابق ثالث
دحاديل على االتو�سرتاد غرفة و
�صالون هـ 0930236540 :
>لالجار �شقة مفرو�شة ديلوك�س
مب�ساكن برزة جانب الهاتف االيل
طابق ار�ضي م�ساحة 140م/ 2
 3غ��رف و �صالون م��ع حديقة و
� � � �ش� �ل��ال و م � �ك � �ي � �ف� ��ات ه� � � �ـ :
0955397330
>لالجا راو البيع منزل مفرو�ش
بالعدوي ديلوك�س مكيفات ط12
اخري معزول اطاللة خالبة م�صعد
و مولدة ممتازة  3 /غرف نوم و
 3ح�م��ام��ات  /و غ��رف��ة �سفرة و
� �ص��ال��ون ك �ب�ير 200م 2م��ول��دة
خ��ا� �ص��ة ل�ل�م�ن��زل ب  350ال��ف
�� �ش� �ه ��ري ��ا ���س��ع��ر ن� �ه ��ائ ��ي ه � �ـ :
0951553163
>لالجار �شقة يف عرنو�س ط 3
م��ع م�صعد  4غ��رف و �صالون
ك�سوة ج�ي��دة اج��ار �سنوي ه�ـ :
4472374 – 0951418823

>مطلوب لل�رشاء منزل يف �ضاحية
قد�سيا تو�سع ال�شبابي او دفرت
�شبابي من �صاحب العالقة بدون
و �� �س� �ي ��ط ه � �ـ – 3451093 :
0933667594

للبيع مكتب و�سط دم�شق البح�صة
برج دم�شق م�ساحة 45م 2طابق
ع �ل��وي اط�لال��ة رائ �ع��ة زاوي���ة ه �ـ :
0968140578
>بر�سم الت�سليم مكتب يف بناء
البطركية ج��ا ن��ب معمل ال�صباح
لل�سكاكر ي�صلح مكتب او م�ستودع
م�ساحة 10م 2الت�سليم فوري هـ :
0955232540

>ل�ل�ب�ي��ع حم��ل يف ج��رم��ان��ا ق��رب
�ساحة الرئي�س مقابل ال�سريياتيل
م�ساحة 22م 2فروغ  +ملكية هـ :
4472374 – 0951418823

>لالجار حمل جتاري يف جممع
ف �ك �ت��وري��ا حت ��ت امل� ���ص�رف /9/
م�ساحة 30م� + 2سقيفة 30م 2له
ب � � � � � ��اب ع � � � � � ��دد  /2/ه� � � � �ـ :
0933390037
>لالجار حمل جتاري قرب عاتكة
مقابل مدر�سة عا�صم  30م 2هـ :
2255981 – 0930791668

موظفون
>�رشكة حديثة باملزة ترغب بتعيني
موظفة �إدارية براتب ممتاز الدوام
�صباحي العمر دون � 30سنة و
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2145877 :
– 0944399193
>م�ستودع م��واد طبية جتميلية
بالربامكة بحاجة �إىل طاقم �إدارية
 /م��دي��رة تنفيذية – ا�ستقبال –
مق�سم  /براتب � 60أل��ف �شهريا
العمر دون � 40سنة اخل�برة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
2144403 – 0966226640
– 2135309

>يلزمن���ا متر ج���م لغ���ة
املاني���ة يجي���د الترجم���ة
بش���كل ف���و ر ي ه���ـ :
0944693770

>�رشكة جتارية بحاجة ملوظف
/ة /للعمل لديها براتب ا�سبوعي
� 20أل��ف اخل�ب�رة غ�ير ��ضروري��ة
العمر � 25سنة و امل��وا��ص�لات
م�ؤمنة هـ – 0932412883 :
2215788
مطلوب �شاب ذو خربة باحلوا�سب
و الفوتو�شوب و الت�سويق عرب
االن�ترن�ي��ت ه �ـ – 4440114 :
0950006625
وكالة للم�ستح�رضات التجميلية و
االدوات الطبية بحاجة اىل موظفة
ب�صفة م��د ي��رة تنفيذية ي�شرتط
ال �ل �ب��اق��ة و اج � ��ادة ال �ع �م��ل على
الكمبيوتر  /اك�سل  +وورد  /هـ
– 0932346791 :
2154735
>مطلوب ان�سة للعمل العمر حتت
� 25سنة يف مكتب متفرغة �صباحا
للتوا�صل ات�صال او وات�س اب هـ
0934820208 :
>�رشكة جتارية بالربامكة بحاجة
اىل موظفة ( ا�ستقبال – مق�سم
– �سكرتاريا ) للعمل لدى فرعها
اجلديد براتب  50الف العمر دون
� 40سنة و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
–
0932412883
2215788
>م�ط�ل��وب ان�سة للعمل مبجال
االوراق هـ 0937121809 :
>��شرك��ة جت��اري��ة ت�ط�ل��ب �آن���س��ة
حم�ج�ب��ة ل�ل�ع�م��ل ل��دي �ه��ا بفرعها
اجلديد بالربامكة العمر دون 35
�سنة بدون خربة براتب � 60ألف
املوا�صالت م�ؤمنة االت�صال من
 6-11م�ساء هـ 0934241443 :
– 2232246
>م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة
�إىل موظفة ( ا�ستقبال – مق�سم )
للعمل لديها ب��رات��ب  50ال��ف و
اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت
م�ؤمنة هـ – 0932412883 :
2215788
>يلزمنا موظفات يجدن العمل
على الكمبيوتر ذوو خربة جيدة هـ
- 6644699
:
0944474020
>حم���ل ح �ل��وي��ات ب��امل�ه��اج��ري��ن
بحاجة ملوظفني  /حما�سبة – بيع
– تنظيف  /هاتف  +وات�س هـ :
0933372235
>��شرك��ة ع �ط��ورات ا� �س �ت�يراد و
ت�صدير بحاجة املحا�سبة العمر
دون � 30سنة و املوا�صالت م�ؤمنة
الدوام �صباحي و براتب � 55ألف
ه � � � � �ـ – 2 1 4 5 8 7 7 :
0944399193
>�رشكة توزيع مواد غذائية بريف
دم �� �ش��ق ب �ح��اج��ة اىل ت��وظ�ي��ف
مندوبني مبيعات ذو خربة با�سواق
دم�شق و ريفها لال�ستعالم من
 2 -10ظ� � � � �ه�� � � ��ر ا ه� � � � � �ـ :
0993344003
>مل��ن ال متلك اخل�برة جمموعة
دع ��ائ� �ي ��ة ب��ح��اج��ة مل ��وظ� �ف ��ات /
�سكرتاريا – ا�ستقبال – �إ�رشاف
– ت���س��وي��ق – خ��دم��ة زب��ائ��ن /
لفرعها بباب م�صلى براتب 50
�ألف  10000 +بدل موا�صالت
العمر دون � 30سنة و التفرغ التام
ل �ل �ع �م��ل ه� �ـ – 2230790 :
0954995000

دم�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق 9336

ور�شة كهرباء
بحاجة �إىل

معلمني كهرباء ب�أجر
يومي جيد
ي�شرتط على املتقدم
التفرغ التام
0991009196
3310176

>خمرب طبي بحاجة اىل م�ستخدمة
بدوام �صباحي من  1-8براتب 30
ا ل � � ��ف ه � � �ـ – 4431130 :
4431120
>ملن لي�س لديها �شهادة او خربة
�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
مبيعات �ضمن معر�ض او �صالة
ب��رات��ب  50ال ��ف و اخل�ب�رة غري
��ضروري��ة ه �ـ 0932412883 :
– 2215788
>��شرك��ة جت��اري��ة ح��دي�ث��ة بحاجة
ملوظفات  /حما�سبة  /ا�ستقبال /
مبيعات  /ا�رشاف  /موارد ب�رشية
لال�ستف�سار هـ 0932346791 :
– 2154735

> ش���ر كة ا س���تير ا د و
تصدير بدمش���ق بحاجة
ا ل���ى محا س���بة خريج���ة
كلي���ة او معهد للعمل على
برنا م���ج اال م�ي�ن ب���دوام
كام���ل ه���ـ – 3337667 :
0991116932

>�رشكة خمت�صة مبواد التجميل و
العناية بالب�رشة بحاجة ملوظفات /
مرا�سالت جتارية – ا�ستقبال –
مديرة مبيعات  /ي�شرتط اج��ادة
ال�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ك�م�ب�ي��وت��ر و اللغة
االنكليزية هـ 2154735 :
>ملن لي�س لديها �شهادة او عمل
م�ؤ�س�سة جتارية تعمل با�سترياد
املنتجات التجميلية الطبية ترغب
بتعيني ا ن���س��ة للعمل ال�ستكمال
كادرها االداري الدوام � 8ساعات
الراتب  50الف  5000 +بدل بدل
موا�صالت العمر دون � 30سنة و
العمل ف��ورا ه�ـ – 2230790 :
0955550519
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
( ا�ستقبال – مق�سم ) حمجبة
للعمل لديها براتب  50الف العمر
دون � 35سنة يف�ضل من �سكان
ميدان  -زاه��رة – نهر عي�شة و
امل� � ��وا� � � �ص� �ل��ات م� � ��ؤم� � �ن � ��ة ه � � �ـ :
2215788 – 0932412883
>�رشكة �صناعية يف دم�شق بحاجة
اىل حما�سبة جت�ي��د ال�ع�م��ل على
برنامج االم�ي�ن مل��ن لديها الرغبة
االت�صال هـ – 0937872698 :
2258017
>جمموعة حديثة املن�ش�أ مقرها
الرئي�سي بالربامكة بحاجة �إىل
�آن�سة للعمل لدى �صالتها اجلديدة
باحلمرا بدوام �صباحي براتب 60
�ألف �شهريا اخلربة غري مطلوبة و
املوا�صالت م�ؤمنة يف�ضل من �سكان
ال�ب�رام� �ك���ة و م� ��ا ح ��ول� �ه ��ا ه � �ـ :
2144402 – 2135309
-0966226640
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فر�صة عمل يف دم�شق

�شركة رائدة بال�صناعات الغذائية تعلن عن فتح باب التوظيف لل�شواغر التالية
 �سكرترية تنفيذية مدير تنفيذي حما�سب تكاليف مهند�س كيميائي غذائي م�س�ؤول جودة موظف IT موظف م�شرتيات �أمني م�ستودعاتنحن نتبنى �سيا�سة توظيف ترتكز على مبد�أ الإن�صاف والعدالة و�إتاحة فر�ص مت�ساوية للجميع

نرحب بكافة املتقدمني يف خمتلف الفئات وال�شرائح
لال�ستعالم هـ � 9932أو �إر�سال الـ  CVعن طريق الوات�س على الرقم 0932007673

> يلزمنا ان���س��ة للعمل داخ��ل
املكتب يف منطقة الطلياين بدوام
�صباحي من  -4 8.30م�ساء هـ
4472374 0951418823 :
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
( ا�ستقبال – مق�سم ) حمجبة
للعمل لديها براتب  50الف العمر
دون � 35سنة يف�ضل من �سكان
م�ساكن ب� ��رزة – رك��ن ال��دي��ن
– مهاجرين و املوا�صالت م�ؤمنة
ه� � �ـ – 0932412883 :
2215788
>وكالة للم�ستح�رضات التجميلية
بفرعها بدم�شق بحاجة لتوظيف
مندوبات براتب ثابت  +ن�سبة و
م�رشفة مبيعات الراتب ي�صل ل
 75الف �شهريا و يبد�أ من  40الف
هـ 2154735 :
>مطلوب كا�شيرية للعمل يف املزة
بدوام �صباحي ملتزمة بالدوام هـ
0932001319 :
>�صالة عر�ض منتجات �صنع يف
�سوريا للعناية باملر�أة بحاجة �إىل
موظفة للعمل لدى �إحدى �صاالتها
 /م�ساكن برزة – احلمرا  /مبجال
املحا�سبة – �سكرتارية براتب 60
�ألف العمر دون � 40سنة املوا�صالت
م�ؤمنة االت�صال من  6-11هـ :
2256550 – 0965391473

>ش���ركة طبية بدمش���ق
بحاجة الى شاب ذو خبرة
طبية للعم���ل بالعمليات
اجلراحي���ة الت يتج���اوز
العم���ر  35س���نة منه���ي
خدم���ة العل���م او معف���ى
عنه���ا لدي���ه امل���ام باللغة
االنكليزية هـ 4476025 :
– 0991022245
>م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة
�إىل موظفة ( ا�ستقبال – مق�سم )
للعمل لديها ب��رات��ب  50ال��ف و
اخل� �ب ��رة غ �ي�ر � �ض��روري � ��ة ه � �ـ :
2215788 – 0932412883

سكرتاريا

>جمموعة طبية ب�شارع الباك�ستان
ب�ح��اج��ة �إىل ��س�ك��رت�يرة تنفيذية
براتب � 55ألف ال��دوام �صباحي
العمر دون � 30سنة و املوا�صالت
م� ��ؤ م� �ن ��ة ه� �ـ – 2145877 :
0944399193

مطلوب سيدة مقيمة

للعمل لدى عائلة صغيرة براتب
 75000ليرة سورية وإجازة أسبوعية
العمر  20حتى  35سنة
0936974209 - 6388177

>��ش�رك ��ة جت ��اري ��ة ب �ح��اج��ة �إىل
�سكرترية حمجبة للعمل لدى فرعها
اجلديد بالربامكة بدوام �صباحي
براتب � 60أل��ف �شهريا ال�شهادة
ث��ان��وي��ة ك�ح��د �أدن� ��ى اخل�ب�رة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
2144403 – 0933606081
>�رشكة مقرها الربامكة بحاجة
اىل �سكرترية تنفيذية ق��ادرة على
حتمل ع��بء العمل و ذات لباقة
بالتعامل مع العمالء داخل و خارج
القطر براتب ي�ب��د�أ من  40الف
�شهريا هـ 0932346791 :

>مخبر اسنان بحاجة الى سكرتيرة
للعمل في الفحامة يفضل العمر
فوق  30سنة اخلبرة و الشهادة
غير ضرورية هـ 2252909 :
من  2 10-ظهرا

>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
( �سكرتاريا ) حمجبة للعمل لديها
براتب  50الف ل �.س اخلربة غري
�رضورية و العمر دون � 40سنة و
امل� � ��وا� � � �ص� �ل��ات م� � ��ؤم� � �ن � ��ة ه � � �ـ :
2215788 – 0932412883
>مطلوب �سكرترية ادارية ل�رشكة
عطورات ذات خربة مبعا�ش مغري
هـ 0945557697 :
>�رشكة جتارية بحاجة �إىل موظفة /
ا�ستقبال – �سكرتاريا – خدمة زبائن
 /بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 60
�ألف �شهريا العمر دون � 35سنة اخلربة
غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
2144402 – 0933606019
>م�ؤ�س�سة جتارية ترغب بتعيني
�سكرترية للقيام ب�أعمال مكتبية
ف ��ورا ب���دوام �� 8س��اع��ات بفرعها
باحلمرا ال�شهادة ثانوية كحد �أدنى
ب��دون خ�برة و املوا�صالت م�ؤمنة
االت� ��� �ص ��ال  6-11م �� �س��اء ه� �ـ :
2255351 – 0955553922
>م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة
اىل موظفة ( �سكرتارية ) للعمل
لديها براتب  50ال��ف و اخلربة
غري �رضورية هـ 0932412883 :
– 2215788

>مطلوب سكرتيرة ضمن مركز
توزيع ادوات جتميلية طبية
براتب  40الف اخلبرة غير
ضرورية الدوام من  9صباحا
–  5مساء يفضل من سكان /
امليدان – الزاهرة – الدويلعة
 /و ما حولها هـ 2230790 :
– 0954995000

>جم �م��وع��ة جت��اري��ة ت�ع�م��ل يف
جم ��ال اال� �س �ت�يراد ب�ح��اج��ة �إىل
�سكرترية حمجبة �أنيقة للعمل لدى
ف��رع�ه��ا اجل��دي��د  /ال�برام �ك��ة –
احلمرا  /بدوام �صباحي و براتب
� 45ألف مبدئيا ال�شهادة ثانوية
كحد �أدنى متفرغة و اخلربة غري
م �ط �ل��وب��ة امل���وا�� �ص�ل�ات م ��ؤم �ن��ة
االت�صال من  6-11م�ساء هـ :
2232246 – 2255351

عمال

>يلزمن���ا عامل���ة للعمل
ف���ي مخبز و حلويات في
ع�ي�ن الك���رش ب���دوام من
 5-7للجادي���ن فقط هـ :
0933413387

>مطعم باملزة بحاجة اىل عاملة
جم��ل��ى ان� � ��اث او ذك� � ��ور ه � �ـ :
0932001319
>ور�شة ر�سم �رشقيات مبنطقة
دويلعة بحاجة اىل عاملة للتدرب
على الر�سم جمانا و العمل فيها
براتب  30الف قابل للزيادة على
االنتاج هـ 0988132094 :
>يلزمنا ع��ا م��ل تنظيف ملن�ش�أة
��س�ي��اح�ي��ة ب � ��دوام ج��زئ��ي او 8
�ساعات يوميا دم�شق فكتوريا هـ
0964910100 :
>م��ع��م��ل ل �� �ص �ن��اع��ة امل �ق �ب�لات
الغذائية بحاجة اىل عمال برواتب
م� � �غ � ��ري � ��ة  +ح � � ��واف � � ��ز ه� � � �ـ :
0938923668
>يلزمت عمال بوفيه مكان العمل
اتو�سرتاد املزة هـ 6644699 :
0944474020 -

�إعالن عن وظائف �شاغرة للجن�سني
�شركة جتارية كربى تطلب عدد ًا من املوظفني للعمل بفرعها يف مدينة
دم�شق بدخل �شهري مميز �ضمن ال�شروط التالية :

� - 1شهادة ثانوية كحد �أدنى ( ذكور � +إناث )
 - 2العمر من � 20إىل  55عام
 - 3املقابلة باللبا�س الر�سمي للذكور
لتحديد موعد املقابلة االت�صال على الأرقام 0950006625 / 4440114
سائقني

>مطلوب م��وظ��ف يحمل �شهادة
�سواقة خا�صة او عامة للعمل لدى
�رشكة ك�سائق او موزع براتب ثابت
 +ن �� �س �ب��ة ال� �ع� �م ��ل ف� � ��وري ه � �ـ :
0930147448 – 5641542

>مطلوب س���ائق عمومي
للعم���ل ب���دوام صباحي او
مسائي حسب الرغبة في
منطقة الروضة بدمش���ق
هـ 0933637763 :

>�سائق ذو خربة لديه �سيارة فان
مغلقة موديل  2000يرغب بالعمل
عليها لدى �رشكة خا�صة او عامة
هـ 0944209448 :

مهن

مطلوب معلم �سندوي�ش ب�سطة غربي
�رشقي ب��دوام �صباحي لعمل يف
مطعم باملزة هـ 0932001319 :
>م�ط�ل��وب ك��اب�تن �صالة ان��اث او
ذكور ملطعم باملزة  /ملتزم بالدوام
هـ 0945801619 :
>مطلوب كوميك للعمل يف مطعم
ب��ال�ق��رب م��ن امل��زة ذك��ور او ان��اث
ب � � � � � � � ��دوام �� � �ص� � �ب � ��اح � ��ي ه� � � � �ـ :
0932001319

رعاية وتنظيف

>مطلوب �سيدة مقيمة للعمل لدى
عائلة �صغرية براتب  75ال��ف و
�إج��ازة ا�سبوعية العمر 45-20
�� �س� �ن ��ة ه� � �ـ – 6388177 :
0936974209

>مطلوب مدبرة منزل  /للقيام
ب�أعمال التنظيف االعتيادية اليومية
 /للعمل ل��دى م�ن��زل ب��امل��زة 86
الدوام من � 9صباحا –  4ظهرا
ه � � � � �ـ – 6 6 2 6 0 0 8 :
0932634965
>مطلوب مقيمة للعمل لدى عائلة
حم�ترم��ة ��ض�م��ن م��دي �ن��ة دم�شق
ب� � � ��رات� � � ��ب  75ال� � � � ��ف ه � � � �ـ :
0931434849

>ش���ركة بدمش���ق بحاجة
ا ل���ى مو ظ���ف او موظف���ة
بوفيه و تنظيف ال يتجاوز
عمره  35سنة هـ 4476025 :
– 0991022245

> مطلوب مقيمة لدى م�سنة براتب
 75ال� � � � ��ف �� � �ش� � �ه � ��ري � ��ا ه � � � �ـ :
0940649505
>مطلوب عامالت خدمة منزلية او
رعاية م�سنني  /عمال تنظيف �ضمن
ال��ور� �ش��ات ه �ـ – 3325978 :
0992337230
>مطلوب عاملة نظافة للعمل لدى
�رشكة خا�صة مبنطقة املزة الدوام
من  2-7ظهرا  /يف�ضل ال�سكن
القريب  /هـ  6638570 :االت�صال
من  4-10ظهرا
مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب
 80ال� � � � ��ف �� � �ش� � �ه � ��ري � ��ا ه � � � �ـ :
0940649505

أزياء
>مطلوب عمال في مجال التطريز
و االمبالج بخبرة او بدون مكان
العمل قريب من باب مصلى هـ
0933222595:

>مطلوب موظفة ملكتب للعمل يف
جم��ال االم�ب�لاج عبارة عن تنظيف
كنزة من اخليطان و تكيي�سها بكي�س
نايلون براتب �شهري  40الف حريق
�سق ال�صوف الدوام من  5-9هـ :
0991124286 – 2259818
>م �ع �م��ل خ �ي��اط��ة ب �ح��اج��ة اىل
عامالت امبالج  +ق�ص كفر�سو�سة
م�شفى االندل�س هـ 2155181 :
0933949404 -

�صـ ـ ــاحب الرتخي�ص :الـ ـ ــدكتـ ـ ــور املهند�س م ـ ـ ـ�أمــون احلـ ـ ـ ــالق
رقم الرتخي�ص  4545تاريخ 2003/6/10
�إعالنية � -أ�سبوعية  -جمانية
ت�صدر �أ�سبوعي ًا �صباح كل يوم �سبت

املـ ــدي ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ ـ ـ�ؤول :املهند�س �س ـ ــمري طـ ـ ــال ــو
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>مطلوب عمال خياطة ذو خبرة
بالبنطلون الرجالي كافة املراحل
للعمل بشارع خالد بن الوليد
ممكن التواصل بالواتس هـ :
0933212251
>معمل الجنوري بحاجة الى عامالت
درزة و حبكة بخبرة جيدة  +امبالج
للعمل في احلريقة برواتب ممتازة
هـ 0944496265 :

>مطل���وب خر ي���ج /ة/
كلي���ة الصح���ة اختصاص
معا جل���ة فيز يا ئي���ة /
جامع���ة البع���ث  /للعم���ل
في عي���ادة مبنطق���ة املزة
بدوام كامل كش���ريك هـ :
0933442268

>�صيدلية لال�ستثمار ال�سنوي يف
دم���ش��ق ال��دح��ادي��ل و� �س��ط �سوق
اخل�رضة مقابل فرن غ�سان االيل
ل � �ل � �ج� ��ادي� ��ن االت� � ��� � �ص � ��ال ه � � �ـ :
0954891842

>م���درس لغ���ة روس���ية و
انكليزي���ة خبي���ر  /دروس
لغ���ة عربي���ة للجالي���ة
الروسية  +تعليم احملادثة
باللغةالروسيةللمبتدئني
و تعلي���م العربي���ة للروس
 /ه���ـ – 0944491978 :
6613046

>مطلوبمدرسةلغةروسيةدروس
خصوصي بشكل يومي التواصل من
 4-10هـ – 2258532 :
0932080002
> م���درس انكليز ي���ة و
فرنس���ية خبير باملناهج
احلكومي���ة و اخلا ص���ة
( قر ي���ة صغي���ر ة –
باكس���تانية – شويفات )
دورات خاصة للش���هادات
تقو ي���ة للضعف���ا ء –
تر جم���ة – محا د ث���ة
لس���يدات األعم���ال ه���ـ
– 0938670342 :
6613046
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>للتسليم ( فروغ ) محل فروج
بروستد و مشوي و شاورما مع عدة
كاملة مساحة 50م 2مع سقيفة +
مولدة كهرباء  /مرش و بطارية
 /باملزة اول طريق اجلبل بناء
جامغ علي بن ابي طالب السعر بعد
املعاينة هـ 0933568282 :

>للبيع كهربائيات م�ن��زل بحالة
جيدة  /براد  21قدم  +غ�سالة
ات��وم��ات�ي��ك  5ك��غ  +ف��رن غ��از /
لال�ستف�سار هـ 0933220920 :
>للبيع غرفة نوم نظيفة خ�شب زان
تخت جموز  /كومودينا عدد / 2
خزانةخ�شب  6ابواب مع مرايا (
>مدر�س ريا�ضيات فيزياء كيمياء لون خ�شبي ) للجادين االت�صال هـ
ل� �ك ��اف ��ة ال� ��� �ص� �ف ��وف و خ��ا� �ص��ة 0933708585 :
ال �� �ش �ه��ادات  /ت��ا��س��ع ع�ل�م��ي –
�صناعة – معلوماتية  /و متابعة
الطالب ب�شكل يومي لكل املواد هـ
> – 2 7 1 8 4 7 2للبيع �سيارة بيجو sw 207
:
مويل � 2008سقف بانورامي لون
0932669269
ف�ضي تيب ترونيك ال�سعر 6.5
> م���درس انكليز ي���ة و
م�ل�ي��ون ع���داد  87ال ��ف ك��م ه �ـ :
فرنسية خبير متخصص
0944214847

با ملنا ه���ج ا خلا ص���ة و
احلكومية ( ش���ويفات –
وطنية – سورية حديثة
) دورات خاصة للشهادات
تقويةللضعفاء–ترجمة
كتب – محادثة لسيدات
األعمال هـ0944491978
– 6613046

سيارات للشراء
مطل���وب س���يارة تويوت���ا
كام���ري مودي���ل  2010و
م���ا ف���وق  / 35000ss /هـ
 0955167818 :من 6.30
–  9.30مساء
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