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مطلوب سيدة مقيمة

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

الب�شـــري

0936974209 - 6388177

امل�ســــاج التايـالندي
معاجلة بالطاقة والأحجار الكرمية ب�إ�شراف معاجلات
للتخل�ص من الآالم والطاقة ال�سلبية  -م�ساج �آالم الرقبة
والظهر والقدمني  -مطلوب موظفات للعمل فور ًا

هاتف 0935094070

لتجهيز �صالونات احلالقة

فرصة عمل

 مطلوب موظفة مبيعات من سكان المزة حصراً فيمحل متخصص بمواد التجميل .
 مندوبة مبيعات ذات خبرة ولباقة ووعي في مجال موادالتجميل ( علم ًا أننا نوفر لها سائق )
 عامالت تعبئة وتغليف لمعمل بمنطقة السبينةويفضل من سكان المنطقة القريبة .
لالستفسار واتس آب 0944009070 :

رجايل  -ن�سائي
( �صيانة  -جتديد )

عدنان تدمري
العنوان  :دم�شق �آخر الزاهرة اجلديدة  -خلف الفرن الآيل  -جانب جامع الب�شري بناء رقم 14

هاتف 0936702876 - 6317280 :

مطلوب لفندق العامر

 عامـالت تنظيف دوام �صباحي كر�ســــون �صباحي ( �إناث )معلم �ســـــناك ( � ) 6 - 9صباح ًالال�ستعالم هـ 2116600 :

شـــــو حلو

( خليت وقت دراستي مع أستاذي وبس )
مدرس خصوصي لمعالجة الضعف والتخلص من
مشكلة الحفظيات
متابعة دراسية  -تحفيظ  -نجاح  -تفوق  -تطور

0956007964

>للبيع ار�ض طابو مفرزة يف قلعة
ج��ن��دل ق��ط��ن��ا ه���ـ – 6823448 :
0933594898

>للبيع ارض زراعية منطقة
عرطوز اول اتوستراد السالم مساحة
 50دومن تصلح القامة املشاريع
التجارية و الصناعية للجادين دون
وسيط هـ 0947465608 :

برســــم البيع
عقار مستقل

كائن في دمشق  -قصاع  -غساني جادة سليم قنواتي رقم
 /13/البناء مؤلف من قبو  -طابق أرضي  -طابق أول فني +
سطح قابل للعمار وكراج  -المساحة اإلجمالية  290م2
لإلتصال هـ  ( 0034600447427 :واتس أب )
00963932660615
شقق متفرقة

>للبيع منزل في امليدان بنايات
القاعة ط  10مع مصعد 80م2
مزة
غرفتني و منافع طابو اخضر كسوة
/
/ط7
14
بناء
>للبيع منزل باملزة
جيدة هـ 2250253 :

مدخل ع�ساف لالملنيوم  3غ��رف و
�صالون م�ساحة 100م 2ك�سوة جيدة
جدا مولدة  +م�صعد ال�سعر  75مليون
هـ 0944246054 – 6662196 :
>للبيع منزل اتوستراد املزة ط2
مس���احة 125م 2س���وكة كس���وة
جيدة بسعر مغر للجادين دون
وس���يط ه���ـ – 0944757061 :
6127552
>للبي���ع بداع���ي الس���فر منزل
بامل���زة في�ل�ات ش���رقية ط3 / 3
غرف و صالون  /كسوة مقبولة
بس���عر مغر للجادي���ن فقد دون
وس���يط ه���ـ – 0944757061 :
6127552

>�شقة للبيع تطل على ال�شارع طابق اول
 3غرف و �صوفا 120م 2باجلادة الرابعة
مهاجرين �شورى هـ 5127251 :
>للبيع منزل يف منطقة املهاجرين مرابط
ج���ادة تانية ار���ض��ي م��ع العف�ش م�ساحة
100م 2طابو اخ�رض الت�سليم فوري ال�سعر
 70مليون و بازار للجادين االت�صال من 12
–  4ظهرا هـ 0933111330 :
>للبيع بداعي السفر منزل بالروضة
ط ارض���ي طل���وع  4درج���ات مس���احة
65م 2غرف���ة و صال���ون  +وجيب���ة
يصلح عيادة او مكتب محاماة كس���وة
جي���دة التس���ليم ف���وري للجادي���ن
فقط دون وسيط هـ 0933258589 :
– 6127552

>للبيع منزل يف الربامكة خلف جامع
الرازي ط 10اطاللة رائعة ك�سوة جيدة
الت�سليم فوري هـ 0944821258 :
>منزل للبيع برامكة خلف مابكو ال�سوق
ال��ت��ج��اري  4غ��رف و �صالون م�ساحة
100م 2داخلي و حديقة 120م 2ال�سعر
 300مليون هـ 0997408659 :

>للبيع منزل بشارع حلب ساحة
التحرير مساحة  165داخلي 75 +
م 2جنينة سكن و يصلح لكافة املهن
السعر بعد املعاينة و للجادين فقط
دون وسيط هـ 0944293068 :

> ل��ل��ب��ي��ع �شقة يف العبا�سيني ت�صلح
جتاري او �سكني م�ساحة 125م 2ط1
فني تقع على �شارعني الك�سوة جيدة قرب
مدر�سة االدب العربي للجادين فقط هـ :
0938266911 - 4416740
للبيع �شقة ط ار�ضي غرفة و �صوفا مدخل
م�ستقل ماء  +كهرباء يف املنطقة ال�صناعية
ب�ستان الدور ب�سعر  7.950مليون قرار
حكم هـ 0994890026 :

>للبيع منزل في ضاحية قدسيا السكن
الشبابي ج 9مساحة  75مليون /
ط /2بريء الذمة دون وسيط السعر
بعد املعاينة هـ 0933676716 :

>لالجار بدم�شق غرف مفرو�شة ( � ) 3+2رسير
 +حمام  +براد  +مكيفة �ضمن ( البيت ال�شامي
) �شارع بغداد دخلة القزازين خلف جامع
اجلوزة هـ 0936855455 – 2320771 :
>لالجار منزل باملالكي 225م 2اطاللة
رائعة على حديقة اجلاجظ ط 5دون
فر�ش هـ 0944821258 :
>ل�لاج��ار منزل يف منطقة ال��رو���ض��ة بعد دخلة
الليوان بدون فر�ش طابق ار�ضي ي�صلح لل�سكن او
مكتب او �رشكة م�ساحة 140م 2العقد �سنوي
االت�صال من  4-12ظهرا هـ 0933111330 :
>مطلوب �شقة لالجار يف جرمانا هـ :
0941795053

>للبيع منزل يف �ضاحية قد�سيا ال�سكن
ال�شبابي ط 3 / 2غرف و �صوفا و منافع
 /اط�لال��ة على �شارعني م��ع م�صعد و
م�ستودع هـ 0944399831 :
>للبيع غرفة �صغرية حوايل 17م2
و منافع ار�ضية بالزاهرة نهاية حي
الزهور هـ 0932033932 :
>للبيع منزل يف �ساحة ال�شهبندر ط 3ك�سوة
ممتازة مع م�صعد م�ساحة 250م 2طابو
اخ�رض الت�سليم فوري للجادين االت�صال من
 4-12ظهرا هـ 0933111330 :
>للبيع �شقة مك�سية او على العظم
يف اجلديدة هـ 6808215 :
>للبيع �شقة م�ساحة 120م/ 2ط/5
م�صعد ���ش��غ��ال  3 /غ���رف ن���وم +
حمامني  +برندتني � +صالون  +مطبخ
واجهة مك�سي اك�ساء جديد جرمانا
حي البعث هـ 0999322472 :
>للبيع �شقة يف �ضاحية قد�سيا
ال�سكن ال�شبابي ج 7فئة �/أ � /أر�ضية
مع حديقة حرف  Lبريء الذمة هـ :
0951418823 – 4472374

>للبيع محل جتاري في باب توما طابو
اخضر مساحة 60م 2يصلح محل البسة او
مطعم او مكتب هـ 0933407013 :

>لالجار �شقة يف املزرعة �شارع امللك
ال��ع��ادل ط 2م��ف��رو���ش غ��رف��ت��ان ن���وم و
حمامني و �صالون ع��دد  2جلو�س و
����س���ف���رة و ي���ف�������ض���ل ع����ر�����س����ان ه�����ـ :
0949074501 – 0933708585
>لالجار �شقة يف عرنو�س ط4 /3
غرف و �صالون و منافع  /مع م�صعد
اجار  300الف �شهريا اجار �سنوي
ه�������������ـ – 4 4 7 2 3 7 4 :
0951418823

للبيع مكتب جتاري م�ساحة 60م 2ط 3مقابل
حمافظة دم�شق فروغ  +ملكية الت�سليم فوري
هـ 0951428823 – 4472374 :

>مطلوب لل�رشاء رو�ضة �أطفال جاهزة
للعمل ب�سعر معقول هـ 2777160 :
0954865081 -

>للبيع حمل يف جرمانا فرب �ساحة الرئي�س
م�ساحة 22م 2فروغ  +ملكية الت�سليم فوري
هـ 0951418823 – 4472374 :
>للبيع حمل فروج برو�ستد و �شاورما
م�ساحة 50م 2مع كامل التجهيزات
يف املزة ال�سعر بعد املعاينة للجادين
فقط هـ 0933568282 :

موظفون

>�رشكة جتارية مكياجات و عطورات
تطلب موظفة للأعمال الإدارية بفرعها
اجلديد باملزة براتب � 55ألف العمر
دون � 30سنة املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
0944399193 – 2157150
>مطبعة مبنطقة املجتهد تطلب موظف
او موظفة ب��رات��ب  50ال��ف دوام 5
�����س����ا ع����ات ه�����ـ – 2256569 :
0996525945
>يلزمنا مندوبة مبيعات ذات خربة و
لباقة ووع���ي للعمل بت�سويق م��واد
التجميل  /علما اننا نوفر لها �سائق
/لال�ستف�سار وات �ساب ح�رصا هـ :
0944009070
>�رشكة جتارية بحاجة اىل مندوبة
مبيعات ب��رات��ب  100ال��ف �شهريا
بالربامكة اخل�ب�رة و ال�شهادة غري
���ض��رور ي�����ة ه����ـ – 2215788 :
0932412883
>��شرك��ة ب��ح��اج��ة اىل م��وظ��ف دوام
جزئي يجيد قيادة ال�سيارة و العمل
على احلا�سب هـ 0962610111 :
>و ك��ا ل��ة للم�ستح�رضات التجميلية
بفرعها بدم�شق بحاجة لتوظيف مندوبة
براتب ثابت  +ن�سبة و م�رشفة مبيعات
الراتب ي�صل ل  75الف �شهريا و يبد�أ
من  40الف هـ 2154735 :
>مكت���ب س���فريات بحا ج���ة
ال���ى موظف���ة ه���ـ – 2217004 :
0991241322
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة حمجبة
بفرعها اجلديد بالربامكة براتب  60الف
ال�شهادة غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة
هـ 0932412883 - 2253712 :
>�رشكة جتارية يف دم�شق بحاجة اىل
موظفة باملكتب جتيد �أعمال ال�سكرتارية
و املحا�سبة و املرا�سالت خريجة معهد
او جامعة او طالبة هـ 2215702 :
من  2-10ظهرا

>مركز طبي على اتوستراد املزة
بحاجة الى موظفات اس���تقبال
 /ممرض���ات بدوام�ي�ن صباح���ي
و مس���ائي ه���ـ – 0966045798 :
6632666
>�رشكة جتارية بحاجة اىل مندوبة
م��ب��ي��ع��ات ب��رات��ب  100ال���ف �شهريا
ب��ال�برام��ك��ة اخل�ب�رة و ال�����ش��ه��ادة غري
����ض��رور ي������ة ه�����ـ – 2253712 :
0932412883
>معمل ل�صناعة املقبالت الغذائية
بحاجة اىل ع��م��ال ب��روات��ب مغرية +
حوافز هـ 0938923668 :
>وك��ال��ة دع��اي��ة تطلب م�صممة جتيد
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ال��ف��وت��و���ش��وب و
ال��ي�����س�تري��ت�ير و ان دي����زاي����ن ه����ـ :
2332611 – 0944355358
>م�ستودع طبي بحاجة اىل موظفة
مبيعات بالربامكة براتب  100الف
�شهريا و اخل�برة غري ��ضروري��ة هـ :
2215788 – 0932412883
>يلزمنا ان�سة للعمل يف املكتب متفرغة
ا ل����ع����م����ر دون ����� 25س����ن����ة ه������ـ :
0934820208
>م�ؤ�س�سة طبية بحاجة اىل موظفة يف
ق�����س��م امل��ح��ا���س��ب��ة ب���رات���ب  55ال��ف
املوا�صالت م�ؤمنة العمر دون � 30سنة
هـ 0944399193 – 2157150 :
>مطلوب مندوب مبيعات ذو خربة او
بدون خربة حا�صل على �شهادة �سوق
براتب مغري هـ 0945557697 :
>مكتب هند�سي بحاجة اىل م�ساعدة
م��ه��ن��د���س او ���س��ك��رت�يرة خ�ب�رة يف (
Autocad – word – EXCEL
) و امل��ام باللغة االنكليزية و برنامج
الأمني للمحا�سبة هـ  2243159 :او
albizreh@net.sy
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة /
ا�ستقبال – �سكرتارية – مق�سم  /بفرعها
اجلديد بالربامكة براتب  60الف ال�شهادة
غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
0988179715 – 2215788
> 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 2154735 – 0932346791 :
>مطلوب م�ستخدمة للعمل يف مكتب
يف الطلياين جانب املالية بدوام كامل
من  4 – 8.30م�ساء هـ 4472374 :
– 0951418823
>��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�ستودع طبي بحاجة اىل موظفة
مبيعات بالربامكة براتب  100الف
�شهريا و اخلربة غري �رضورية هـ :
0932412883 – 2253712

مجموعة طبية تعمل بتصدير املنتجات
العالجية الطبيعية ترغب بتعيني آنسات
للعمل بفرعها اجلديد مبجاالت متعددة دوام
من  9صباجا –  9مساء و راتب مبدئي 40
الف  +بدل مواصالت شهادة بكالوريا كحد ادنى
هـ 0934443999 – 2274171:

>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
يف ق�سم املبيعات براتب � 100ألف
���ش��ه��ري��ا ال�����ش��ه��ادة و اخل��ب�رة غري
���ض��روري�����ة ه����ـ – 2215788 :
0932412883
>�رشكة جتارية حديثة بحاجة ملوظفة
 /حما�سبة  /ا�ستقبال  /مبيعات /
�إ�رشاف  /موارد ب�رشية لال�ستف�سار هـ
2154735 – 0932346791 :
>مطلوب موظفة مبيعات من �سكان
امل�������زة ح�������ص�را ل��ل��ع��م��ل يف حم��ل
م���ت���خ�������ص�������ص مب���������واد ال��ت��ج��م��ي��ل
لال�ستف�سار وات�س اب ح�رصا هـ :
0944009070
>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 :
>م�ستودع م��واد طبية جتميلية بالربامكة
بحاجة �إىل طاقم �إدارية  /مديرة تنفيذية –
ا�ستقبال – مق�سم  /براتب � 60ألف �شهريا
العمر دون � 40سنة اخلربة غري �رضورية و
املوا�صالت م�ؤمنة هـ – 0966226640 :
2135309 – 2144403
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
يف ق�سم املبيعات براتب � 100ألف
���ش��ه��ري��ا ال�����ش��ه��ادة و اخل��ب�رة غري
���ض��روري�����ة ه����ـ - 2253712 :
0932412883
>�رشكة خمت�صة مبواد التجميل و
العناية بالب�رشة بحاجة ملوظفة /
م��را���س�لات جت��اري��ة – ا�ستقبال –
مديرة مبيعات  /ي�شرتط اجادة العمل
على الكمبيوتر و اللغة االنكليزية هـ :
2154735
>�رشكة جتارية تطلب �آن�سة حمجبة للعمل
لديها بفرعها اجلديد بالربامكة العمر دون
��� 35س��ن��ة ب�����دون خ��ب�رة ب���رات���ب � 60أل���ف
املوا�صالت م�ؤمنة االت�صال من  6-11م�ساء
هـ 2232246 – 0934241443 :

>شركة جتارية ترغب بتعيني موظفات
مقسم  /استقبال  /اشراف عام عالقات
عامة مديرة صالة  /دوام صباحي العمر
دون  30سنة يفضل من سكان الزاهرة
– دويلعة – ميدان و ما حولها هـ :
0954995000 - 2274171

>مطلوب مندوبة للعمل ب�رشكة تعمل
مب��ج��ال التجميل بال�صاحلية ه��ـ :
0933311558 – 4448390
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
�سكرتاريا بالربامكة براتب  50الف
���ش��ه��ري��ا ال�����ش��ه��ادة و اخل��ب�رة غري
��ضروري��ة و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
0932412883 – 2253712
>جمموعة حديثة املن�ش�أ مقرها الرئي�سي
بالربامكة بحاجة �إىل �آن�سة للعمل لدى
�صالتها اجلديدة باحلمرا بدوام �صباحي
براتب � 60ألف �شهريا اخلربة غري مطلوبة
و امل��وا���ص�لات م�ؤمنة يف�ضل م��ن �سكان
الربامكة و ما حولها هـ – 2135309 :
0966226640 - 2144402
>�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 2253712 :
0932415883 -
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�إقر�أ هذا الإعالن
نحن �أ�سرة عمل ميكنك الإن�ضمام �إليها ب�شروط �سهلة

بدخل �شهري مميز العمر من � 50 - 20سنة
مطلوب موظفات

ذو مظهر الئق العمر بين  30و40
سنة براتب  100000شهرياً

0944540530

>ملن ليس لديها شهادة او عمل
مؤسسة للدعاية و االعالن مستحضرات
طبية جتميلية ترغب بتعييم موظفات
الستكمال كادرها بدوام  8ساعات و راتب
شهري  50الف العمر دون  30سنة هـ :
0954995000 - 2230790

>م�ستودع ادوية بدم�شق يطلب للعمل
لديه موظف /ة /مبيعات خربة �سابقة
يف جمال الأدوية او جمال طبي م�شابه
هـ 0969977222 :
>م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة اىل
موظفة  /ا�ستقبال – �سكرتاريا –
مق�سم  /براتب  60الف اخلربة غري
��ضروري��ة و امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة ه��ـ :
0932412883 - 2253712
>�صالة عر�ض منتجات �صنع يف �سورية
للعناية باملر�أة بحاجة اىل موظفة حمجبة
للعمل لدى �إحدى �صاالتها  /م�ساكن برزة
– احلمرا  /مبجال املحا�سبة – �سكرتاريا
ب��رات��ب  50ال���ف ال��ع��م��ر دون � 40سنة
املوا�صالت م�ؤمنة االت�صال من  6-11هـ
2256550 – 0965391473 :

سكرتاريا

>جمموعة جتارية تعمل يف اال�سترياد و
الت�صدير ترغب بتعيني �سكرترية تنفيذية
ب��دوام �صباحي يف امل��زة براتب  55الف
العمر دون � 30سنة و املوا�صالت م�ؤمنة هـ
0944399193 – 2157150 :
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة �سكرتاريا
بالربامكة براتب  50الف �شهريا ال�شهادة و
اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ
0988179715 – 2215788 :
>مطلوب ان�سة او مدام �سكرترية ملحل
مكياج و عطورات مبعا�ش مغري جدا
جدا هـ 0945557697 :

>وكالة ملستحضرات التجميل في
باب مصلى تطب سكرتيرة تنفيذية
بدوام  8ساعات و راتب  40اف  +بدل
مواصالت شهادة تاسع كحد ادنى هـ
0955550519 – 2230790 :

>مطلوب �سكرترية للعمل ب�رشكة تعمل
مب��ج��ال ال��ت��ج��م��ي��ل ب��ال�����ص��احل��ي��ة ه���ـ :
0933311558 – 4448390
>مطلوب �سكرترية ذات مظهر الئق و
�شكل ح�سن للعمل مبكتب و�سط دم�شق
براتب جيد و يف�ضل العمر من 25-20
�سنة هـ 0997475568 :
>جمموعة جتارية تعمل يف جمال اال�سترياد
بحاجة اىل �سكرترية حمجبة �أنيقة للعمل لدى
فرعها اجلديد /بالربامكة – احلمرا  /بدوام
�صباحي براتب � 45ألف مبدئيا ال�شهادة ثانوية
ك��ح��د ادين م��ت��ف��رغ��ة اخل��ب�رة غ�ي�ر مطلوبة
املوا�صالت م�ؤمنة االت�صال من  6-11هـ :
2232246 – 2255351

>م��ط��ل��وب �سكرترية ملكتب جت��اري
بالق�صاع جتيد العمل على الكمبيوتر
و القيام ب��الإع��م��ال املكتبية متفرغة
للعمل العمر دون � 30سنة ذات مظهر
ال ئ���������ق ه�������ـ – 5427524 :
0945235374
>�رشكة جتارية بحاجة �إىل موظفة /
ا�ستقبال – �سكرتاريا – خدمة زبائن
 /بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 60
�أل���ف �شهريا العمر دون � 35سنة
اخل�برة غري �رضورية و املوا�صالت
م���ؤم��ن��ة ه���ـ – 0933606019 :
2144402
>م�ستودع طبي بحاجة اىل �سكرترية
حمجبة بالربامكة ب��رات��ب � 50أل��ف
ال�شهادة و اخل�برة غري �رضورية و
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 0988179715 :
– 2215788
>�رشكة طبية بحاجة اىل �سكرترية
بفرعها اجلديد بالربامكة براتب 50
�ألف اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت
م�����ؤ م����ن����ة ه������ـ – 2253712 :
0932412883
>م���ؤ���س�����س��ة جت��اري��ة ت��رغ��ب بتعيني
�سكرترية للقيام بالأعمال املكتبية فورا
ب��دوام � 8ساعات بفرعها باحلمراء
ال�شهادة ثانوية كحد ادنى بدون خربة
و امل��وا���ص�لات م�ؤمنة االت�����ص��ال من
 6-11ه���ـ - 0955553922 :
2255351
>�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة /
ا�ستقبال – مق�سم – �سكرتاريا /
بالربامكة براتب  60الف ال�شهادة
غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ
0932412883 – 2253712 :
>م�ستودع طبي بحاجة اىل �سكرترية
حمجبة بالربامكة ب��رات��ب � 50أل��ف
ال�شهادة و اخل�برة غري �رضورية و
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2253712 :
 0932412883>�رشكة جتارية بحاجة �إىل �سكرترية
حمجبة للعمل ل��دى فرعها اجلديد
بالربامكة بدوام �صباحي براتب 60
�ألف �شهريا ال�شهادة ثانوية كحد �أدنى
اخل�برة غري �رضورية و املوا�صالت
م���ؤم��ن��ة ه���ـ – 0933606081 :
2144403
>�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
>�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة /
ا�ستقبال – مق�سم – �سكرتاريا /
بالربامكة براتب  60الف ال�شهادة
غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ
2215788 – 0988179715 :

مطلوب محاسب ممارس
متفرغ للعمل ضمن شركة أدوية
لالستفسار االتصال على 0112772090
0933212167 / 0112772080
عمال

>مطلوب عامل ذو خبرة للعمل
مبطع���م ف���ول و حم���ص  /عامل
حو ي���ص للعم���ل ف���ي تنظي���م
كفرسوسة هـ 0933654555 :
>بحاجة اىل عامل /ة /على خطوط
انتاج تعبئة و تغليف بدوام و راتب جيد
ه�������������ت – 5 6 4 1 5 4 2 :
0930147448
>مطلوب عامالت تعبئة و تغليف ملعمل على
اتو�سرتاد �صحنايا يف�ضل من �سكان املناطق
القريبة وات�س اب هـ 0944009070 :

>يلزمنا عامل او عاملة امبالج
للعمل في معمل تريكو ميدان
قاعة و بفضل من سكان املنطقة
او قريب عليها هـ 8814902:
– 8810208
>معمل الجنوري بحاجة الى
عاملة درزة – حبكة – إبرتني
– رشة – امبالج براتب
ممتاز مع بدل مواصالت هـ :
0932887747

مهن

>م��ط��ل��وب ���ش��اب للعمل يف ح��و���ش بال�س
اخل�برة غري مطلوبة يف�ضل خريج ثانوية
�صناعية او معهد �صناعي و من منطقة قريبة
هـ 0944795733 – 6354073 :
>يلزمنامعلمتنجيدمفروشات
ذو خب���رة جي���دة و معل���م جنارة
ف���ي جرمان���ا ه���ـ – 5651434 :
0955825897

رعاية وتنظيف

مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية
امل�سنني  /عمال تنظيف الور�شات هـ :
0992337230 – 3325978
>م��ط��ل��وب مقيمة للعمل ل���دى عائلة
حمرتمة �ضمن مدينة دم�شق براتب 75
�أ ل�������ف ه����ـ – 0931434849 :
2725224
>مطلوب ان�سة للعمل مدبرة منزل غري
مقيمة دوام � 6ساعات براتب � 70ألف
و �إجازة �أ�سبوعية العمر � 30-20سنة
هـ 6388177 – 0936974209 :

حالقة وجتميل

>صالون في الزاهرة اجلديدة
بحاجة الى معلمة شنيون عرائس
ملن جتد في نفسها الكفاءة االتصال
هـ 6314861 :

>مركز جتميل يف جرمانا بحاجة اىل
�شاب ذو خربة عالية بالتاتو او فتاة
ل���ل���اظ�������اف�������ر م��������ع ن���������س����ب����ة ه��������ـ :
0930746653

أزياء

>يلزمنا عامل كوي ذو خبرة جيدة
لالستعالم هـ – 6244101 :
0944461400

>م��ط��ل��وب ور���ش��ة خياطة  /ع��م��ال و
عامالت درزة ذو خربة ممتازة ( العمل
على القطعة ) يف م�ساكن ب��رزة هـ :
0966128017 – 514065

>�شاب عمره � 36سنة لديه �شهادة
قيادة عامة و ذو خربة ممتازة مبدينة
دم�شق يحمل �شهادة جامعية و ذو
خربة عالية بال�صيانة املنزلية يطلب
عمال ك�سائق لدى عائلة حمرتمة او
�رشكة هـ 0934637936 :
>رجل عمره � 47سنة متزوج و لديه
�أطفال يرغب بالعمل كناطور بناء او
مزرعة يف املزة او كفر�سو�سة لديه
خ��ب�رة ه���ـ – 0936995587 :
0949235398

>مطلوب صيدالنية بخبرة جيدة
للعملبصيدليةمبنطقةالشهبندر
بدوام صباحي من -3.30 8.30
العطلة األسبوعية يوم اجلمعة هـ :
0991890058

>للبيع عف�ش منزل عبارة عن غرفتان
نوم ق�رش  +جوز  +غرفة �شبابية +
غرفة �سفرة و �سجاد عجمي و �سورية
و �صوفاية هـ 0934338518 :

>جماز لغة عربية لديه ا�ستعداد تام
ل��ت��دق��ي��ق و ت��ن��ق��ي��ح ج��م��ي��ع ال��ك��ت��ب و
الأطروحات و الر�سائل اجلامعية هـ
0932002624 – 4457838 :
> ف��ن��ي �صيانة م�ستعد ل�صيانة و
�إ�صالح و الأدوات املنزلية يف املنازل
ب���إت��ق��ان ( ف���رن غ���از – غ�����س��ال��ة –
مت��دي��دات �صحية ) و غ�يره��ا ه��ـ :
0944795733 – 6354073

لالت�صال على الأرقام 0950006625 / 4440114
مطلوب مهندسين

صيانة سيارات عدد / 2/
لديه خبرة ومعلمين صيانة
عدد  /15 /من جميع
االختصاصات
راتب مع عمولة
للعمل في بيروت
لالستعالم وآتس آب

0096179147785

>مدرس انكليزية و فرنسية خبير
باملنا ه���ج احلكومي���ة و اخلا ص���ة
( قري���ة صغي���رة – باكس���تانية –
شويفات ) دورات خاصة للشهادات
تقو ي���ة للضعف���اء – ترجم���ة –
محادث���ة لس���يدات األعم���ال ه���ـ :
6613046 – 0938670342
>مدر�س ريا�ضيات – فيزياء – كيمياء
لكافة ال�صفوف و خا�صة ال�شهادات (
تا�سع علمي – �صناعة – معلوماتية ) و
متابعة الطالب ب�شكل يومي لكل املواد هـ
0932669269 – 2718472 :
>مدر�س لغة عربية حائز على �شهادة
املاج�ستري �إعدادي – ثانوي – جامعي
و �إىل ط�لاب الأدب ال��ع��رب��ي درو���س
خ���ا����ص���ة ب��ال��ن��ح��و و ال�������ص�رف ه����ـ :
0933202976
>م��ه��ن��د���س م�ستعد لإع���ط���اء درو����س
بالريا�ضيات و الفيزياء و الكيمياء
لطالب ال�شهادتني الإعدادية و الثانوية
هـ 0933350936 – 5129577 :
>مدر�س اخت�صا�صي ريا�ضيات و فيزياء ذو
خربة ممتازة ب�إي�صال املعلومة للطالب بطريقة
تفاعلية مب�سطة م�ستعد لإعطاء درو�س خا�صة
لكافة املراحل الدرا�سية و لل�شهادتني ب�شكل
خا�ص هـ 0946732278 :

>مدرس مستعد إلعطاء دروس
بالرياضيات و الفيزياء و الكيمياء
لطالب الشهادة اإلعدادية و التعليم
األساسي هـ 0988258399 :

>مدر�س لغة انكليزية خمت�ص لطالب �شهادة
التعليم الأ�سا�سي و ال�شهادة الثانوية اهتمام
بالت�أ�سي�س و القواعد مع حل مناذج امتحانية
هـ 0988624308 :
>مدر�س لغة عربية لكافة املراحل +
متابعة هـ 0944948339 :
>م���در����س ل��غ��ة ع��رب��ي��ة ل��ك��اف��ة امل��راح��ل
التدري�سية مع اهتمام خا�ص ل�شهادتني و
تعليم قواعد الإعراب و مراجعة القواعد
ال�سابقة ب�أ�سعار منا�سبة و �أ�سلوب مميز
و مب�سط هـ 0947463795 :

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

>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
>مدر�س ريا�ضيات و فيزياء و كيمياء
ذو خربة م�ستعد لإعطاء درو�س لكافة
امل�ستويات ب�أ�سلوب �سل�س و مب�سط
ج�����دا و ب����أ����س���ع���ار م��ن��ا���س��ب��ة ه����ـ :
0991173826
>مدرس انكليزية و فرنس���ية
خبي���ر متخص���ص باملنا ه���ج
اخلاصة و احلكومية ( شويفات
– وطنية – س���ورية حديثة )
دورات خاصة للشهادات تقوية
للضعف���اء – ترجم���ة كت���ب –
محادثة لس���يدات األعمال هـ
6613046 – 0944491978
>م���در����س م�ستعد لإع���ط���اء درو����س
بالريا�ضيات و الفيزياء و الكيمياء و
العربي لطالب ال�شهادة الإعدادية و
الثانوية و مرحلة التعليم الأ�سا�سي
ب�أ�سعار منا�سبة هـ – 5133871 :
0933258622

بوفيه بحاجة إلى
 معلم مشروبات ساخنة ( مكنة أكسبريس ) موظفات بوفيه  +عامالت موظفين بوفيه توصيل طلبات موظفات تجيدن إستخدام الكمبيوترمكان العمل إستراد المزة

لالستعالم هاتف 0944474020 / 6644699 :
>اخ��ت�����ص��ا���ص كيمياء و ذو خ�ب�رة فائقة
بالتدري�س و تب�سيط و ت�سهيل الفهم للمادة
ي��ع��ط��ي درو������س خ��ا���ص��ة ل��ط�لاب امل��راح��ل
الدرا�سية و اهتمام خا�ص بطالب ال�شهادتني
( التفوق م�ضمون ) هـ 0955296339 :

>للبيع �سيارة تو�سان موديل 2011
كاملة املوا�صفات مع ب�صمة و بانوراما
لون ابي�ض وكالة عداد  35000الف
كم �صاحبتها �سيدة بدون و�سيط هـ :
0949074501 - 0933708585

> للبيع فان هونداي موديل 1999
م���ك���ي���ف ب����ا�����س����م ����ص���اح���ب���ه ه�����ـ :
0944209448

>للبيع رافعة شوكية ستافة
حمولة طونني و نصف نوع نيسان
ياباني هـ 0944314387 :

سيارات لآلجار
>مطلوب �سيارة مع �سائق بيك اب
هـ 0969977222 :

�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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