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�إقر�أ هذا الإعالن
نحن �أ�سرة عمل ميكنك الإن�ضمام �إليها ب�شروط �سهلة

بدخل �شهري مميز العمر من � 60 - 20سنة
لالت�صال على الأرقام 0950006625 / 4440114

نور ال�شام للخدمات
رعاية م�سنني

مدبرات منازل  -مقيمات وغري مقيمات

الوالء للخدمات

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

0931434849 / 2725224

0988336468/ 0931606623

العالج الفيزيائي

مطهر �أوالد ( ال�صفوري )
لل�صغار والكبار تخدير
م�ستعدين لتلبية الطلبات ً
ليال ً
ونهارا

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

هاتف 0935094070

كورني�ش امليدان  -جانب �صيدلية الكواكبي

هاتف 0933211308 / 8880070
بمناسبة إفتتاح

مركز تجميل في منطقة المزة
يلزمنا

 معلمة منيكور  -بديكور معلمة مكياج ضريبات سيشوار -معلمة تاتو

لالستفسار هـ 0945281556 :
مشروع دمر

مطلوب سيدة مقيمة

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

للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج  24بناء
حجر م�ساحة 120م 2/ 2نوم � +صالون
 /ك�سوة ديلبوك�س اطاللة رائعة  /طابو
 /الت�سليم فوري م�صعد  +مر�آب ب�سعر
 95مليون هـ 0945801619
>للبيع منزل يف م�رشوع دمر ج  12قبلي �رشقي
�شمايل م�ساحة 190م 3 / 2غ��رف ن��وم و
�صالون  +غرفة �سفرة و معي�شة و مطبخ كبري
 /ك�سوة عادية  +م�صعد � +شوفاج م�ستقل +
غرفة م�ستودع با�سفل البناء ب  165مليون هـ
 0933689401 :بعد  6م�ساء
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج  16ن�سق اول
بناء حجر ار�ضي مع حديقة م�ساحة داخلية
160م + 2حديقة 200م 3 / 2غرف نوم 3 +
حمامات � +صالونني ك�سوة ديلوك�س الت�سليم
فوري هـ 0945801619 :

> للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 16
بناء املحامني ط 2م�ساحة 150م2
ك�سوة ديلوك�س مع م�صعد و مر�آب
اطاللة وا�سعة و حمامني و  3غرف
ن� � � ��وم ال� �ت� ��� �س� �ل� �ي ��م ف� � � � ��وري ه � � �ـ :
0944633439
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر جمعية
التعمري بناء حجر م�ساحة 150م2
 3 /غرف نوم � +صالون  /ك�سوة
ديلوك�س اطاللة رائعة م�صعد  +مر�آب
 +مولدة للبناء الت�سليم فوري للجادين
هـ 0945801619 :

شقق متفرقة
>للبيع �شقة يف امل��ال�ك��ي م�ساحة
250م 4/ 2غرف نوم � +صالونني /
ك�سوة جيدة  /اطاللة رائعة يوجد
م�صعد الت�سليم فوري للجادين هـ :
0945801619

>للبي���ع من���زل عرب���ي بامليدان
ز ق���اق املوصل���ي خل���ف جا م���ع
املوصلي مباشرة مساحة 180م2
هـ 0933391398 :
>ل �ل �ب �ي��ع م �ن��زل ب��ال�برام �ك��ة ال���س��وق
ال �ت �ج��اري ف��وق ��س��وب��ر م��ارك��ت ان�س
���س��اب��ق��ا م�����س��اح��ة 150م 2ه � �ـ :
0993180722
>للبيع منزل ط 1يف املزرعة �شارع
امل�ل��ك ال �ع��ادل 185م 5 / 2غ��رف و
�صالون و مطبخ و برندتني  /ك�سوة
قدمية اطاللة على حديقة قبلي �رشقي
طابو و ت�سليم ف��وري ب�سعر منا�سب
للجادين هـ 0994303266 :
>للبيع بيت بالربامكة جادة عري�ضة و
راقية قبلي غربي ط 3خمدم مب�صعد
ك�سوة جيدة  4 /غرف و �صالون 3 /
حمامات م��ع امكانية املقاي�ضة ه�ـ :
0951500786
>ل�ل�ب�ي��ع م �ن��زل ب��امل�ه��اج��ري��ن ��ش��ورى
اجلادة اخلام�سة ط 3فني اطاللة كاملة
للحديقة م�ساحة 100م 3 / 2غرف و
�صوفا  /للجادين دون و�سيط ه�ـ :
0944550887 – 3330680
>للبيع �شقة تطل على ال�شارع ط/ 1
 3غرف و �صوفا  /م�ساحة 120م2
باجلادة الرابعة مهاجرين �شورى هـ :
5127251
>للبيع منزل ط 2يف العدوي خلف دار
ال�شفاء م�ساحة 85م 2غرفتني و �صالون
و مطبخ و حمامني و برندة قبلي ك�سوة
�سوبر ديلوك�س بناء خمدم طابو الت�سليم
فوري للجادين هـ 0994303266 :

>�شقة للبيع م�ساحة 120م/ 2ط/5
م�صعد �شغال غرف نوم عدد  3حمام
ع��دد  + 2ب��رن��دا ع��دد � 2صالون –
مطبخ – واجهة – مك�سي اك�ساء جيد
ج � ��رم � ��ان � ��ا ح � � ��ي ال� � �ب� � �ع � ��ث ه� � � �ـ :
0999322472
>للبيع �شقة ب�شارع بغداد طابق اول
جتاري حوايل 14م 2ي�صلح �رشكة
او عيادة او �سكن بدون و�سيط هـ :
0933652989
للبيع منزل بالربامكة م�ساحة 90م2
مقابل ج��ام��ع ال ��رازي ط 10اطاللة
رائ �ع��ة ع�ل��ى م��دي�ن��ة دم���ش��ق و جبل
قا�سيون غرفتني نوم و �صالون ك�سوة
ج� �ي���دة و ال �ت �� �س �ل �ي��م ف� � ��وري ه� �ـ :
0944821258
>�شقة مميزة للبيع ط 4م�ساحة 60م2
قيد االك�ساء بناء حجر درج رخام مرحلة
الطينة ت�سليم كامل مك�سي  +م�صعد
�شغال �شارع 20م اطاللة مميزة كورني�ش
اجلناين جرمانا هـ 0994363607 :
للبيع �شقة يف منطقة راقية يف جرمانا
كورني�ش اجلناين اطاللة ك�سوة بناء حجر
طابو على �شارع 20م م�صعد �شغال ب�سعر
مغر للجادين هـ 0994363607 :
>للبيع منزل يف الزاهرة دخلة جامع
االن�صاري  4غرف و �صالون م�ساحة
145م 2ك � �� � �س� ��وة ج� � �ي � ��دة ه � � �ـ :
0944807678
>للبيع بن���اء كامل في بلودان
 5/ش���قق و حدائ���ق و تراس���ات
و كراج���ات و بئ���ر م���اء  /طاب���و
اخض���ر ه���ـ – 3310213 :
0933212181

>للبيع منزل ط ار��ض��ي يف املزرعة
جانب نادي بردى 120م 2داخلي +
120م 2حديقة مدخل لل�سيارة و مدخل
من البناء ك�سوة جيدة ي�صلح جتاري
طابو ت�سليم فوري ب�سعر منا�سب هـ :
0994303266
>للبيع �شقة بركن الدين  3غ��رف و
�صوفا ط + 6م�صعد � +شوفاج  +مولدة
 +ط��اق��ة �شم�سية ب�ن��اء ح��دي��ث خمدم
ناطور ك�سوة جيدة اطاللة جميلة /
طابو  /بدون و�سيط الت�سليم فوري هـ
0954865081 - 2777160:
>للبيع منزل يف العبا�سيني �رشق �سوق
ال�ه��ال خلف م�شفى العبا�سيني ط2
جنوبي غربي م�ساحة 110م 2ك�سوة
ق � ��دمي � ��ة و ال� ��و��� �ض� ��ع ج � �ي� ��د ه � � �ـ :
0932565997 – 0993992674
>للبيع قبو يف املزرعة �شارع ال�شالل
م�ساحة داخلية 60م + 2حديقة 40م2
واجهة مدخلني ك�سوة عادية ت�سليم
فوري ب�سعر منا�سب رجاء دون و�سيط
هـ 0994303266 :

>للبيع او املقايضة بيت بالزاهرة
ط  2قبلي غربي مخدم مبصعد 4
غرف و صالون اطاللة جميلة على
حديقة و التسليم فوري هـ :
0951500786

للبيع م�ن��زل يف منطقة ب��اب م�صلى
100م/ 2ط /2فني  3غرف و �صالون
غربي �رشقي �شمايل الك�سوة �سوبر
دي �ل��وك ����س  +ح���ص��ة ب��ال���س�ط��ح ه� �ـ :
0949665260
>للبيع �شقة يف ال�شهبندر عمر املختار
ط 4 / 1غرف و �صالون الت�سليم فوري
ب� ��دون و� �س �ي��ط ه �ـ – 3318691 :
0951418823
>للبيع منزل يف قد�سيا ج��ادات ج3
طابق ار�ضي م�ساحة 120م 2داخلي
180 +م 2خارجي مع اطاللة خالبة
ك�سوة ديلوك�س ب��داع��ي ال�سفر ه�ـ :
0967387212
>للبيع �شقة على العظم او مك�سي يف
اجلديدة هـ 0933389783 :

>للبيع منزل ب�ضاحية قد�سيا جزيرة
 C2م�ساحة 160م 4 / 2غرف و
�صالون /ك�سوة ديلوك�س قبلي �رشقي
 +م�صعد  +اطاللة البناء م�ؤلف من
 3طوابق فقط هـ 0933225561 :

>ل�لاج��ار �شقة مفرو�شة ديلوك�س
مب�ساكن برزة جانب الهاتف االيل ط
ار�ضي م�ساحة 140م 3/ 2غرف و
��ص��ال��ون  /م��ع ح��دي�ق��ة و � �ش�لال و
مكيفات هـ 0955397330 :
لالجار بدم�شق غرف مفرو�شة ( 3+2
) �رسير  +حمام  +ب��راد  +مكيفة
�ضمن ( البيت ال�شامي ) �شارع
بغداد دخلة القزازين خلف جامع
ا جل � � � ��وزة ه� � �ـ – 2320771 :
0936855455
>ل�لاج��ار طابق فيال ب��امل��زة فيالت
غ��رب �ي��ة ج��ان��ب ال  UNم�ساحة
300م 2داخلي 300 +م 2حدائق
ك�سوة �سوبر ديلوك�س ي�صلح ل�رشكة
او ملنظمة او لدبلوما�سيني ب 18
مليون �سنويا هـ 0949599996 :
>ل�لاج��ار منزل يف املالكي مقابل
حديقة اجلاحظ اطاللة رائعة على
اجلاحظ و جامع بدر بدون فر�ش ط4
مع م�صعد هـ 0944821258 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالق�صور
طابو اطاللة �سوكة خدمات ب�سعر
منا�سب ت�سليم فوري للجادين هـ :
0951553163
>لالجار منزل على اتو�سرتاد املزة
بناء املروحيات دون فر�ش م�ساحة
220م 3 2غرف و �صالونني و غرفة
جلو�س ك�سوة جيدة جدا ط 4مطلوب
 5م � � �ل � � �ي� � ��ون �� � �س� � �ن � ��وي � ��ا ه� � � � �ـ :
0949599996
>لالج���ار غرف���ة و منتفعاتها
مس���تقلة مفروش���ة لعائل���ة او
للنس���اء با مل���زة  86مدر س���ة
م���ع خدم���ة راوت���ر  4ميغ���ا هـ :
0936047187
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مطلوب للعمل

في شــــركة حلويات كبرى

يعلن فندق العامر
عن حاجته �إىل موظفني ا�ستقبال
دوام �صباحي  +عمال تنظيف
دوام �صباحي  +معلم �سناك دوام
�صباحي  +كر�ســـون دوام �صباحي

2116600

>لالجار منزل على اتو�سرتاد املزة
غرفتني ن��وم و �صالون  +حمامني ة
منفعات مفرو�ش ك�سوة و فر�ش �سوبر
��س��وب��ر دي�ل��وك����س ب  4م�ل�ي��ون ه �ـ :
0949599996
>لالجار غرفة م�ستقلة بال�شعالن ط2
مكيف – ع��داد ك�ه��رب��اء – ��سري��ر –
خزانة – براد – منتفعات م�ستقلة ب
 75الف �شهريا و الدفع  6ا�شهر على
االقل هـ 0991201443 :
>لالجار منزل فيالت غربية �شارع الغزاوي
 3غرف نوم و غرفة جلو�س و �صالون ك�سوة
و فر�ش �سوبر ديلوك�س ط 5مطلوب  5مليون
�سنويا هـ 0949599996 :
>لالجار �شقة يف عرنو�س ط  3مع
م�صعد  4غرف و �صالون ك�سوة جيدة
اجار �سنوي هـ – 0951418823 :
4472374
>ل�ل�اج ��ار م �ن��زل يف م�ن�ط�ق��ة وادي
امل�شاريع  4غرف و منتفعات قريب من
ال�سوق هـ 0992236178 :
>ل�لاج��ار م�ن��زل ع�ل��ى ط��ري��ق اجل�لاء
مقابل ال�سندباد غرفتني نوم و �صالون
و جلو�س ط 4مفرو�ش ك�سوة و فر�ش
ج�ي��د ج��دا م�ط�ل��وب  3.5م�ل�ي��ون ه �ـ :
0949599996
>لالجا راو البيع او املقاي�ضة بالعدوي
منزل مفرو�ش ديلوك�س مكيفات ط 12اخري
معزول اطاللة خالبة  +م�صعد و مولدة
ممتازة  3/غرف نوم و  3حمامات و غرفة
�سفرة و �صالون كبري مولدة خا�صة للمنزل
 350الف �شهريا هـ 0951553163 :
>لالجار �ستديو باملزة فيالت غربية
عند م�شفى اال�سدي غرفة نوم و �صالون
م �ف��رو���ش ك���س��وة و ف��ر���ش ج�ي��د ج��دا
مطلوب  200ال��ف �شهريا و الدفع
�سنوي هـ 0949599996 :

>للبيع عقار  /قبو �صناعي 250م2
 +مكتب اداري 112م / 2دم�شق
اطفائية مقابل ق �ي��ادة ال���شرط��ة ه �ـ :
0933393373 – 2223872
>للبيع حمل يف جرمانا قرب �ساحة
الرئي�س مقابل ال�سريياتيل م�ساحة
22م 2ف�� � � ��روغ  +م� �ل� �ك� �ي ��ة ه � � �ـ :
4472374 – 0951418823
>للبيع حمل يف مدحت با�شا مقابل
جامع �سيدي ه�شام 8م 2مع �سقيفة
ف� � � � ��روغ ب  150م � �ل � �ي� ��ون ه � � �ـ :
0933022622

مطلوب محالت لالجار

مطلوب لالجار حمل �شاورما �ضمن
م��دي �ن��ة دم �� �ش��ق ك �� �س��وة ج �ي��دة ه� �ـ :
0951553163

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

مطلوب مربجمني
موظفون

> وكالة للم�ستح�رضات التجميلية و
االدوات الطبية بحاجة اىل موظفة
ب�صفة مديرة تنفيذية ي�شرتط اللباقة و
اجادة العمل على الكمبيوتر  /اك�سل
 +وورد  /هـ – 0932346791 :
2154735
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة يف
ق�سم املبيعات براتب  100الف �شهريا
ال�شهادة و اخلربة غري �رضورية هـ
0932412883 – 2215788 :

>مجموعة حديثة املنشأ مقرها
الرئيسي باب مصلى بحاجة الى
موظفة  /سكرتاريا – محاسبة –
استقبال  /للعمل لدى فرعها اجلديد
براتب  50الف الشهادة الثانوية
كحد ادنى العمر دون  35سنة و
املواصالت مؤمنة هـ 2230790 :
– 0954995000

�شركة تطوير برجميات رئي�سية بحاجة ملربجمني  webلديهم
معرفة بالتعامل مع قاعدة البيانات من نوع  aracleوالربجمة
بلغة  C#يف بيئة  ASP.NETيرجى �إر�سال ال�سرية الذاتية
�إىل الربيد الإلكرتوين التايل softcad@wanadoo.fr
>للعمل فورا �رشكة الكرتونيات بباب
م���ص�ل��ى ب �ح��اج��ة اىل خ��ري��ج معهد
الكرتون اخل�برة غري �رضورية العمر
دون � 30سنة هـ 0937756448 :
>�رشكة جتارية بحاجة اىل مندوبة
م�ب�ي�ع��ات ب��رات��ب  100اف �شهريا
ب��ال�برام�ك��ة اخل�ب�رة و ال���ش�ه��ادة غري
� �ض��رور ي � ��ة ه�� �ـ – 2215788 :
0932412883

>ملن ليس لديها شهادة او عمل
مؤسسة دعائية تعمل باستيراد
املنتجات الطبية ترغب بتعيني انسة
للعمل بدوام  8ساعات براتب 50
الف  5000 +بدل مواصالت العمر
دون  30سنة هـ – 2274171 :
>م�ط�ل��وب موظفني ل�رشكة �صناعة
منظفات �ضمن دم�شق ال يتجاوز 0955550519 45

�سنة االت�صال من � 8صباحا – 5
ع� � �� �ص��را ه� � �ـ – 2258017 :
0938154646
>م�ؤ�س�سة تعمل يف املجال الريا�ضي
ترغب بتعيني موظفة  /ا�ستقبال +
ا�رشاف براتب ممتاز جدا العمر دون
� 30سنة املوا�صالت م�ؤمنة و الدوام
� �ص �ب��ا ح��ي ه � �ـ – 2145877 :
0944399193
مطلوب �شاب للعمل كموظف يف حمل
احذية ن�سائي هـ 0966938019 :
>�رشكة جتارية حديثة بحاجة ملوظفات
 /حما�سبة  /ا�ستقبال  /مبيعات /
ا�رشاف  /موارد ب�رشية لال�ستف�سار هـ
2154735 – 0932346791 :
مطلوب مندوبني  /موزعني للعمل
ب�رشكة منتجات طبية ب�رشط حتمل
�ضغط العمل و ا نبا يتجاوز العمر 35
�سنة التوا�صل عرب الوات�س اب هـ :
0940500940
>مطلوب خريجني  /خريجات معهد
فندقي  /من ذوي اخلربة للعمل لدى
� �ش��رك � ��ة ح�� �ل� ��وي� ��ات ك � �ب ��رى ه � � �ـ :
 0996753036من � 10صباحا – 4
ع�رصا

>��شرك��ة ا� �س �ت�يراد و ت�صدير م��واد
جتميل بحاجة اىل حما�سبة اخلربة غري
��ض�روري��ة ال��رات��ب  55ال��ف ال ��دوام
�صباحي و املوا�صالت م�ؤمنة و العمر
دون � 30سنة ه �ـ – 2145877 :
0944399193
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة /
ا�ستقبال – �سكرتارية – مق�سم /
بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 60
ال � ��ف ال� ��� �ش� �ه ��ادة غ �ي�ر � �ض�روري� ��ة و
املوا�صالت م�ؤمنة هـ – 2215788 :
0988179715
>��شرك��ة خمت�صة مب��واد التجميل و
العناية بالب�رشة بحاجة ملوظفات /
مرا�سالت جتارية – ا�ستقبال – مديرة
مبيعات  /ي�شرتط اجادة العمل على
الكمبيوتر و ال�ل�غ��ة االن�ك�ل�ي��زي��ة ه �ـ :
2154735
>��شرك��ة طبية بحاجة اىل موظفة /
ا�ستقبال – مق�سم – �سكرتاريا /
بالربامكة براتب  60الف ال�شهادة غري
��ضروري��ة و امل��وا� �ص�لات م��ؤم�ن��ة ه �ـ :
2215788 – 0988179715

>مطلوب انسة للعمل ضمن املكتب
كسكرتيرة تنفيذية بدوام من 9
صباحا للساعة  5مساء مبنطقة باب
مصلى العمر دون  32سنة و راتب
مبدئي  40الف هـ – 2230790 :
0956013000

>وكالة طبية محلية بباب مصلى
بحاجة ملوظفات الستكمال كادرها
>للبيع ب�ستان حم�ضيات م�ساحة دومن االداري بدوام صباحي و راتب  40الف
و 400م مبنطقة جبلة – الربجان منظم مبدئي العمر دون  30سنة يفضل
ب�سعر  14مليون للجادين فقط هـ  :من سكان البرامكة و ما حولها هـ > :يلزمنا �شاب تو�صيل طلبات يف مركز
 0955550519 - 2274171تخفي�ضات مواد تنظيف يف الغ�ساين
0954404170

>للبيع ار���ض طابة م�ف��رزة يف قلعة
ج��ن��دل ق �ط �ن��ا ه� �ـ – 6823448 :
0933594898
>للبيع مزرعة  3دومن م�شجرة تفاح و
دراق و كرز  +بئر ماء  +طريق خا�ص
� �� /س ��د زرزر ال� ��رو� � �ض� ��ة  /ه � �ـ :
0933536664

>م�ستودع طبي بحاجة اىل موظفة
مبيعات بالربامكة براتب  100الف
�شهريا و اخل�برة غري �رضورية هـ :
2215788 – 0932412883
>حمل الب�سة يف الق�صاع بحاجة اىل
موظفة دوام او دوامني االناقة مطلوبة
هـ 0955880031 :

هـ 0933527676 :
>��شرك��ة جت��اري��ة بحاجة اىل موظفة
حمجبة بفرعها ا جل��د ي��د بالربامكة
براتب  60الف ال�شهادة غري �رضورية
و املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2215788 :
– 0988179715

>م �� �س �ت��ودع م� ��واد ط�ب�ي��ة جتميلية
بالربامكة بحاجة �إىل طاقم �إدارية /
مديرة تنفيذية – ا�ستقبال – مق�سم
 /براتب � 60ألف �شهريا العمر دون
�� 40س�ن��ة اخل�ب�رة غ�ير ��ض�روري��ة و
امل � � ��وا�� � � �ص� �ل ��ات م� � ��ؤم� � �ن�� ��ة ه� � � �ـ :
– 2144403 – 0966226640
2135309
>مطلوب موظفة ت�سويق عرب الهاتف
بعمر ال يتجاوز � 35سنة لتحديد
موعد املقابلة االت�صال على الرقم
0950006625 – 4440114
>�رشكة جتارية تطلب �آن�سة حمجبة
للعمل لديها بفرعها اجلديد بالربامكة
العمر دون � 35سنة بدون خربة براتب
� 60ألف املوا�صالت م�ؤمنة االت�صال
من  6-11م�ساء هـ 0934241443 :
– 2232246
>وك��ال��ة للم�ستح�رضات التجميلية
بفرعها بدم�شق ب�ح��ا ج��ة لتوظيف
م �ن��دوب��ات ب��رات��ب ث��اب��ت  +ن�سبة و
م�رشفة مبيعات الراتب ي�صل ل 75
الف �شهريا و يبد�أ من  40الف هـ :
2154735

>شركة للمواد الغذائية بحاجة الى
مندوبني يحملون إجازات سوق
مبختلف االعمار هـ 4714525 :
– 0945216805

>م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة
اىل موظفة  /ا�ستقبال – �سكرتاريا
– مق�سم  /براتب  60الف اخلربة
غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ
0988179715 – 2215788 :
>للعمل ف��ورا �رشكة هند�سية بباب
م�صلى بحاجة ل�شاب �صغري بدون
�أي خربة ال�شهادة ابتدائية كحد ادنى
هـ 0937756448 :
>�صالة عر�ض منتجات �صنع يف
�سورية للعناية ب��امل��ر�أة بحاجة اىل
موظفة حمجبة للعمل ل��دى اح��دى
�صاالتها  /م�ساكن برزة – احلمرا
 /مب�ج��ال املحا�سبة – �سكرتاريا
براتب  50الف العمر دون � 40سنة
امل��وا� �ص�لات م��ؤم�ن��ة االت �� �ص��ال من
 6-11ه �ـ – 0965391473 :
2256550
>�رشكة عطورات ا�سترياد و ت�صدير
بحاجة املحا�سبة العمر دون � 30سنة
و املوا�صالت م�ؤمنة الدوام �صباحي
و براتب � 55ألف هـ 2145877 :
– 0944399193
>م�ط�ب�ع��ة يف دم���ش��ق ب�ح��اج��ة اىل
م��وظ��ف /ة /و ال��رات��ب ج�ي��د ه �ـ :
0955979343 – 2235270

 - 1عامالت تعبئة وتغليف
 - 2مشرفين  /مشرفات صالة ذوو خبرة في التعبئة
والتغليف ( خبرة التقل عن  5سنوات )
 - 3خريجين  /خريجات معهد فندقي

الخبرة مطلوبة  -الراتب جيد
لمن يجد في نفسه المواصفات المطلوبة الرجاء االتصال بين
الساعة  10صباح ًا إلى الساعة  4عصراً لتحديد موعد المقابلة

هاتف 0996753036 :
ورشة خياطة بحاجة إلى

 عمال وعامالت أمبالج مستخدمين للقيام بأعمال الخدمة والنظافةركن الدين  -ميسات
هـ 0933367877 :

للبيع

منزل يف م�شروع دمر ج  12قبلي �شرقي
�شمايل 190م 3 ، 2غرف نوم و�صالون
 غرفة �سفرة  -غرفة معي�شة -مطبخ كبريك�سوة عادية  -م�صعد � +شوفاج م�ستقل
 +غرفة م�ستودع ب�أ�سفل البناء
ب�سعر نهائي  165مليون
هـ  0933689401بعد  6م�ساءً

>�رشكة جتارية لت�صنيع املواد الغذائية
بحاجة اىل مندوب يف�ضل وجود �شهادة
�سواقة عمومي براتب  +عمولة  +حوافز
هـ 0999585545 – 4465070 :
>مطل���وب للعم���ل ف���ي فن���دق
ف���ي احللبو ن���ي للتنظي���ف و
االس���تقبال ه���ـ – 2240041 :
2240040
>مطلوب موظفة للعمل براتب جيد و
ي �ف �� �ض��ل م ��ن � �س �ك��ان ج��رم��ان��ا ه� �ـ :
0944516061
>جمموعة حديثة املن�ش�أ مقرها الرئي�سي
بالربامكة بحاجة �إىل �آن�سة للعمل لدى
�صالتها اجلديدة باحلمرا ب��دوام �صباحي
براتب � 60ألف �شهريا اخلربة غري مطلوبة
و امل��وا� �ص�لات م��ؤم�ن��ة يف�ضل م��ن �سكان
الربامكة و ما حولها هـ – 2135309 :
-0966226640 2144402

سكرتاريا

>جم �م��و ع��ة ط�ب�ي��ة خمت�صة ب�ألب�سة
ال�ت�ن�ح�ي��ف ت��رغ��ب ب�ت�ع�ي�ين ��س�ك��رت�يرة
ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ل�أع �م��ال الإداري� � ��ة ال���دوام
�صباحي املوا�صالت م�ؤمنة العمر دون
� � 30س �ن��ة ال� ��رات� ��ب � 55أل � ��ف ه� �ـ :
0944399193 – 2145877
>م�ستودع طبي بحاجة اىل �سكرترية
حمجبة بالربامكة براتب � 50ألف ال�شهادة
و اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة
هـ 2215788 – 0988179715 :
>�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 �� �س��ة جت��اري��ة ت��رغ��ب بتعيني
�سكرترية للقيام ب�أعمال مكتبية فورا
ب ��دوام �� 8س��اع��ات بفرعها باحلمرا
ال�شهادة ثانوية كحد �أدنى بدون خربة
و املوا�صالت م�ؤمنة االت�صال 6-11
م �� �س��اء ه� �ـ – 0955553922 :
2255351
>�رشكة خمت�صة يف املنتجات الطبية
بحاجة اىل �سكرترية ذات خ�برة و
تتحمل �ضغط العمل العمر دون 35
�سنة التوا�صل عرب الوات�س اب هـ :
0940500940

�إعالن بيع عقار

تعلن اجلمعية التعاونية للطباعة
عن عر�ض عقار ( قبو �صناعي)
 250م 2مكتب �إداري  112م2

للبيع

العنوان  :دم�شق � -إطفائية  -مقابل قيادة ال�شرطة
لال�ستف�سار هـ 0933393373 - 2223872 :
>�رشكة طبية بحاجة اىل �سكرترية
بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 50
�ألف اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت
م � ��ؤ م � �ن� ��ة ه� � �ـ – 2215788 :
0988179715
>>� �ش�رك� ��ة جت ��اري ��ة ب �ح��اج��ة �إىل
�سكرترية حمجبة للعمل لدى فرعها
اجل��دي��د ب��ال�برام�ك��ة ب ��دوام �صباحي
براتب � 60ألف �شهريا ال�شهادة ثانوية
كحد �أدن��ى اخل�برة غري ��ضروري��ة و
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 0933606081 :
– 2144403
>جم �م��وع��ة جت��اري��ة ت�ع�م��ل يف جم��ال
اال�سترياد بحاجة اىل �سكرترية حمجبة
�أن�ي�ق��ة للعمل ل��دى ف��رع�ه��ا اجل��دي��د /
بالربامكة – احلمرا  /ب��دوام �صباحي
براتب � 45ألف مبدئيا ال�شهادة ثانوية
كحد ادين متفرغة اخلربة غري مطلوبة
املوا�صالت م�ؤمنة االت�صال من 6-11
هـ 2232246 – 2255351 :

>��شرك��ة جت��اري��ة بحاجة اىل موظفة
�سكرتاريا بالربامكة براتب  50الف
�شهريا ال�شهادة و اخلربة غري �رضورية
و املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2215788 :
– 0988179715

عمال

>للعمل ف��ورا �رشكة هند�سية بباب
م�صلى بحاجة لعامل جتميع ري�سيفر
اخلربة غري �رضورية العمر دون 25
�سنة ال�شهادة الإعدادية كحد �أدنى هـ
0937756448 :
>مطلوب لشركة خاصة عامل
او عامل���ة خ���دة لالتص���ال على
الرق���م ه���ـ  0955167818 :ب�ي�ن
 6.30و  9.30مساء
>معمل ل�صناعة املقبالت الغذائية
بحاجة اىل ع�م��ال ب��روات��ب مغرية +
حوافز هـ 0938923668 :

>�رشكة حلويات كربى بحاجة اىل
ع� ��ام �ل�ات ت �ع �ب �ئ��ة و ت �غ �ل �ي��ف ه � �ـ :
 0996753036من  4-10ع�رصا
>مطل���وب عامل���ة بوفي���ه و
نظاف���ة لش���ركة ف���ي منطق���ة
اب���و رمان���ة برات���ب مغ���ر ه���ـ :
0960999803
مطلوب ل�رشكة منتجات طبية عمال
تو�ضيب  /العمر دون � 35سنة  /هـ
 /0940500940 :وات�س اب /
>يلزمنا عامل تو�صيل طلبات مبطعم
�� �ش� ��رق� � � ��ي ال� � � � �ت� � � � �ج � � � ��ارة ه � � � � �ـ :
0944594947
>��شرك��ة لت�صنيع امل ��واد الغذائية
بحاجة اىل م �ن��دوب يف�ضل وج��ود
�شهادة �سواقة عمومي براتب  +عمولة
 +ح ��واف ��ز ه� �ـ – 4465070 :
0999585545
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�شـــــركة خمت�صة يف املنتجات الطبية
مطلوب فور ًا

 موزعني عدد / 3 / مندوبني عدد / 3 / عمال تو�ضيب عدد / 5 / �سكرتارية � /إناث  /عدد /2/على املتقدمني حتمل �ضغط العمل  -العمر دون � 35سنة

اخل�ضوع لفرتة تدريب م�أجورة وتقدمها ال�شركة جمان ًا
العمل يف دم�شق وريفها

تر�سل الطلبات عن طريق وات�س �آب هـ 0940500940 :
>مطل����وب عمال للعم����ل في مطعم
فول و حمص في تنظيم كفرسوسة
ب����دوام صباحي او مس����ائي بخيرة و
>مطلوب معلم منجور املنيوم مقيم بدون خبرة هـ 0933654555 :
يف ج ��رم ��ان ��ا و م� ��ا ح ��ول� �ه ��ا ه � �ـ > :مطلوب عامل او عاملة للعمل يف
معمل كلف بدم�شق براتب جيد اخلربة
0955618980
>مطل���وب عام���ل توصي���ل طلب���ات غري �رضورية هـ 0932005693 :
لسوبر ماركت في املزة بدوام صباحي
مهن
براتب  30ألف هـ 0988354572 :
>م �ط �ل��وب ع��ام��ل /ة /ح��ائ��ز على >مطلوب معلم ش���اورما و معلم
ال�شهادة الثانوية على الأقل و العمر عرب���ي  /عامل مجل���ى صباحي
حتت � 30سنة للعمل يف م�ستودع للعمل في مطعم بالشعالن هـ :
ط� �ب ��ي يف م ��دي� �ن ��ة دم� ��� �ش ��ق ه� � �ـ 3331800 – 0993331800 :
2236206 – 0932296982
>مطلوب للعمل بكافيترييا بالربامكة /
>مطلوب معلم جنار عربي مقيم يف عامل جملى – عامل بوفيه  /على من
ج� ��رم� ��ان� ��ا و م� � ��ا ح� ��ول � �ه� ��ا ه � � �ـ  :يرغب العمل االت�صال هـ 0957510140 :
 /من � 10صباحا –  1ظهرا /
0955618980

شركة صناعات غذائية
بعدرا الصناعية
ترغب بتوظيف عمال عاديين
ضمن كوادرها لالستعالم
االتصال على األرقام التالية

5850906 - 0993363010

>مطلوب موظف /ة /فني ميكانيك – كهرباء
او ع��ادي تعبئة و تغليف على خطوط انتاج
بدوام �صباحي – م�سائي – ليلي موا�صالت
م�ؤمنة هـ 0930147448 – 5641542 :
مطلوب م�ستخدم /ة /لور�شة خياطة
باملي�سات هـ 0933367877 :
مطلوب م�رشفني  /م�رشفات �صالة ذوو خربة
يف التعبئة و التغليف للعمل ل��دى �رشكة
حلويات كربى هـ 0996753036 :
>مطلوب ل�رشكة جتارية فنيني بق�سم خدمة الزبائن
ال�شهادة معهد �إلكرتون او كهربا بعمر 45 – 25
�سنة هـ 0950006625 – 4440114 :
>يلزمنا �شيف �سناك غ��رب��ي مبطعم
�رشقي التجارة هـ 0944594947 :
>�سل�سة مطاعم بدم�شق بحاجة اىل كوميك �صالة
 /معلم مقبالت – معلم اراكيل – م�ستخدمني /
طباخني هـ 0994336258 – 2227876 :

رعاية وتوظيف

مطلوب مقيمة لدى م�سنة براتب 75
الف �شهريا هـ 0940649505 :
>م�ط�ل��وب مقيمة للعمل ل��دى عائلة
حمرتمة �ضمن مدينة دم�شق براتب 75
�ألف هـ 0931434849 :
>مطلوب �سيدة مقيمة للعمل لدى عائلة
��ص�غ�يرة ب��رات��ب � 75أل ��ف و �إج ��ازة
�أ�سبوعية العمر � 45-20سنة ه�ـ :
0936974209 – 6388177
مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب 80
�ألف �شهريا هـ 0940649505 :
>مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية
م�سنني  /عمال تنظيف الو ر�شات /
هـ 0992337230 – 3325978 :

حالقة وجتميل

مطلوب ملركز جتميل يف منطقة امل��زة معلمة
منيكور و بديكور  /معلمة مكياج � /رضيبة
�سي�شوار – معلمة تاتو هـ 0945281556 :

أزياء..

>ور���ش��ة خ�ي��اط��ة ب��اجل���سر الأب�ي����ض
بحاجة �إىل عامل /ة درزة – حبكة
ب�أجور جيدة هـ 0932988621 :

>يلزمنا عامالت خياطة و امبالج رشة درزة
حبكة مبعمل خياطة مبنطقة الزاهرة اجلديدة
هـ 0944535766 – 5441782 :

>م�ط�ل��وب ع��ام�لات ام �ب�لاج ف�ستان
� �س �ه��رة يف م�ن�ط�ق��ة امل �ه��اج��ري��ن ه �ـ :
0944822416

�شـركة �ألب�سة �أطفال
بحاجة �إىل

�شوفري مق�صعامالت على طاولة الق�ص � -أمبالج -خياطني ذو خربة

لالت�صال على الأرقام 2152420 - 2152410

دم�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق 9336

العــــدد  16 - 669أيلول

شركةتجارية بدمشق
( باب توما)

>ي �ل��زم �ن��ا م �ق �� �ص��دار ��س�ح��ب ق��ال��ب
�سبورات ن�سواين  /عامل /ة خياطة
 +ام� �ب�ل�اج ب� ��روات� ��ب م �غ��ري��ة ه� �ـ :
5636656 – 0933254955

>معمل الجنوري بحاجة الى عاملة درزة –
حبكة  -رشة ابرتني – امبالج براتب ممتاز
مع بدل مواصالت هـ 0932887747 :

>معم����ل خياط����ة بحاجة ال����ى عامالت
امبالج+قصكفرسوسةمشفىاالندلس
هـ 0933949404 - 2155181 :
>�رشكة الب�سة اطفال بحاجة اىل عامالت على
طاولة الق�ص � /شوفري مق�ص  /امبالج  /خياطني
ذوو خربة هـ 2152420 – 2152410 :
ور�شة خياطة باملي�سات بحاجة اىل عمال
 /عامالت امبالج هـ 0933367877 :

>معمل الجنوري بحاجة الى عامالت
درزة – امبالج مبنطقة باب اجلابية هـ :
2244139 – 0933173742

>يلزمنا مق�صدار �سحب قوالب �سبورات
ن�سواين للعمل يف �رشقي رك��ن الدين
ب�أجور مغرية هـ 4441485 :

>مطلوب عمال خياطة ذوو خبرة
بنطلون رجالي كافة املراحل للعمل
بشارع خالد بن الوليد ممكن التواصل
بالواتس هـ 0933212251 :

>يطلب عمال لدى �رشكة او عائلة مع
�سيارته – متفرغ هـ 0938772255 :
0944635671 -

بحاجة إلى موظفة لبقة وحسنة المظهر تتقن
اللغة اإلنكليزية وذات خبرة واسعة في مجال
العمل على الكمبيوتر والبحث باألنترنيت الدوام
جزئي أو في منزل الموظفة لالتصال 5411941 :
أو إرسال السيرة الذاتية إلى العنوان

Haniabdelnour@yahoo.com

>حما�سب ذو خربة طويلة يرغب بعمل جزئي
بدوام م�سائي من  8-6م�ساء لدى �رشكة او
من�ش�أة جتارية هـ 0991049509 :
>رج���ل متقاع���د مقي���م بامل���زة لدي���ه س���يارة
خاصة يرغب بالعمل عليها  /توصيل طلبات
خاص���ة – توصي���ل أطف���ال م���دارس – تعقيب
معامالت – توصيل طلبات من و الى املطار  /او
أي عمل مناسب هـ ك 0956275985

>للبيع غرفة �سفرة  +غرفة جلو�س
بحالة جيدة ج��دا و ب�سعر مغر هـ :
0934338518
>للبيع ديكور حمل خ�شب �أل��واح ان��دي اف
�سماكة  10مم عر�ض �60سم  +طول �240سم
ملب�س ابي�ض  +كنتواين  +رفوف  +اك�س�سوارات
هـ 0999784028 – 0994726876 :

>مدرس لغة روسية و انكليزية
خبي���ر  /دروس لغ���ة عربي���ة
للجالي���ة الرو س���ية  +تعلي���م

احملاد ث���ة باللغ���ة الرو س���ية
للمبتدئ�ي�ن و تعلي���م العربي���ة
لل���روس  /ه���ـ 0944491978 :
– 6613046
>م ��در� ��س ل �غ��ة ع��رب �ي��ة لل�شهادتني
الإعدادية و الثانوية خمت�ص بتب�سيط
املقرر و �إزالة ال�صعوبات �أمام الطالب
�� �ض� �م ��ن م� ��دي � �ن� ��ة دم � �� � �ش� ��ق ه � � �ـ :
0956105918
>مدرس انكليزية و فرنس���ية
خبي���ر باملنا ه���ج احلكومي���ة
و اخلاص���ة ( قري���ة صغي���رة
– باكس���تانية – ش���ويفات
) دورات خا ص���ة للش���هادات
تقوي���ة للضعف���اء – ترجمة –
محادثة لسيدات األعمال هـ :
6613046 – 0938670342
>مدرس انكليزية و فرنس���ية
خبي���ر متخص���ص باملنا ه���ج
اخلاصة و احلكومية ( شويفات
– وطنية – سورية حديثة )
دورات خاصة للشهادات تقوية
للضعف���اء – ترجم���ة كت���ب –
محادثة لس���يدات األعمال هـ
6613046 – 0944491978

> مدر�س ريا�ضيات – فيزياء – كيمياء
لكافة ال�صفوف و خا�صة ال�شهادات /
تا�سع علمي – �صناعة – معلوماتية /
و متابعة ال�ط�لاب ب�شكل يومي لكل
ا مل� � � � � ��واد ه � � �ـ – 2718472 :
0932669269

> فني �صيانة م�ستعد ل�صيانة و
�إ��ص�لاح الأدوات املنزلية يف املنازل
ب�إتقان  /فرن غاز – غ�سالة – متديدات
�صحية  /و غريها هـ 6354073 :
– 0944795733

> مصمم ديكور ذو خبرة عالية
تصميم داخلي  /خارجي و عمل
مشاريع تخرج لطالب الهندسة هـ :
0930215558

> للبيع �سيارة الدا � 112سنة 2004
ل� � ��ون ف�����ض��ي ب� �ح ��ال ��ة ج � �ي� ��دة ه�� �ـ :
0944492721 – 0933821692

�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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