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مطلوب سيدة مقيمة

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

مكتب السالم للخدمات

تنظيف وتعزيل �شقق  -فيالت � -شركات ت�أمني �أ�سعارنا
مناف�سة
رعاية م�سنني و�أطفال بدوام �أو مقيمات

0991247099 / 3168676

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

الب�شـــري

لتجهيز �صالونات احلالقة
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 :

مزة

>للبيع منزل جبل �ساحة الهدى جانب
�صيدلية ال�سهلي م�ساحة 160م3 ( 2
غرف نوم و �صالون و منتفعات ) ك�سوة
ج �ي��دة ج� ��دا ب���س�ع��ر  29م �ل �ي��ون ه� �ـ :
0944590463
>للبيع منزل باملزة بناء  14ط 1م�ساحة
130م 2ك�سوة قدمية  4 /غرف و �صوفا
 /ب � �� � �س � �ع� ��ر  75م� � �ل� � �ي � ��ون ه � � � �ـ :
0932873289

مشروع دمر

>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج  16جمعية
الوالء جانب مدر�سة ايالف 160م 2ن�سق
اول  3غ��رف ن��وم و ��ص��ال��ون ال�ب�ن��اء قيد
االك�ساء اطاللة رائعة ب�سعر  80مليون
للجادين هـ 0945801619 :

>للبيع �شقة مب�رشوع دمر بناء حجر ط
ار�ضي مع حديقة م�ساحة داخلية120م2
 +حديقة 500م 2ك�سوة ديلوك�س اطاللة
رائ �ع��ة ط��اب��و اخ ���ضر الت�سليم ف��وري
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج  24ادخار
م�ساحة 110م 2/ 2نوم � +صالون /
اطاللة رائعة ب�سعر  70مليون و بازار
ال �ت �� �س �ل �ي��م ف � � ��وري ل� �ل� �ج ��ادي ��ن ه � �ـ :
0945801619

شقق متفرقة

>للبيع �شقة يف املالكي م�ساحة 300م/ 2
 4غرف نوم � 6+صالونني ك�سوة جيدة يوجد
م�صعد اطاللة رائعة طابو اخ�رض الت�سليم
فوري للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع منزل بركن الدين وانلي غرفتني
و م �ن��اف��ع ب �� �س �ع��ر  14م �ل �ي��ون ه� �ـ :
0937890547 – 0933814830
>�شقة للبيع تطل على ال�شارع ط/ 1
 3غ��رف و �صوفا  /م�ساحة 120م2
اجل��ادة الرابعة مهاجرين �شورى هـ :
5127251

>للبيع منزل في اشرفية صحنايا 3
غرف و صالون كبير مس���احة 150م2
ط 2فن���ي يوجد مصعد للجادين هـ :
 – 6757082واتس 0997413158 :
>للبيع منزل يف امليدان جمتهد دخلة جامع
املن�صور جادة الفوال مقابل �صيدلية الريا�ض
قبو  3غرف و �صوفا و حديقة 90م 2هـ :
0955389019 – 8814827
>للبيع �شقة ب��امل �ي��دان ام �ت��داد ال�ثري��ا
م�ساحة 250م 2قبلي غربي �شمايل 6/
غرف و �صالون  /طابق اول فني للجادين
ال�سعر بعد املعاينة هـ 0941367424 :
– 8888476

>للبيع منزل بامليدان بنايات القاعة
ط 10يوجد مصعد مساحة 80م2
طابو اخضر غرفتني و منافع كسوة
جيدة هـ – 0938385524 :
2250253

>ل�ل�ب�ي��ع م �ن��زل ع��رب��ي اف��رجن��ي ��س��وق
ال�صاحلية مقابل جامع ال�شهدا م�ساحة
55م 2م�ؤلف من  4طوابق ب�سعر 90
م� � �ل� � �ي � ��ون ه� � � �ـ – 4442135 :
0957970465

>للبيع منزل مبنطقة ال�سمانة �شارع
الثورة خلف وزارة العمل غرفتني و �صوفا
ط ار�ضي مع حديقتني خلفيتني  /بدون
و�سيط  /هـ 0968436774 :

>للبيعمنزلفيصيدناياخلفمطعم
التالل مساحة 140م140 + 2م2
تراس مكسي كسوة جيدة غير
مسكون هـ 0933402739 :
>للبيع �شقة يف العبا�سيني جانب
مدر�سة االدب العربي ت�صلح جتاري او
�سكني م�ساحة 125م 2ط 1فني تقع
على �شارعني ك�سوة جيدة للجادين فقط
هـ 4416740 – 0938266911 :
>للبيع منزل �أول الت�ضامن مقابل مدر�سة
�صفية القر�شية غرفة و �صالون و منافع
55م 2ط 1فني قبلي – ك�سوة عادية بناء
خمدم على ال�شارع العام فراغ كاتب عدل
برئ الذمة جاهز للفراغ و قابل للمقاي�ضة
بطابق  3او  4هـ 0930264721 :
>قبو �سكني م�شم�س م�ساحة 85م2
ي�صلح ور�شة جرمانا كرم ال�صمادي
ال �� �س �ع��ر  7م��ل��ي��ون و ب � � ��ازار ه � �ـ :
0952769275

0936974209 - 6388177

شـــــو حلو

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

0956007964

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 0959116529 / 0935094070

>للبيع �شقة على العظم او مك�سية يف
اجلديدة هـ 6808215 :

>منزل عربي بشارع الثورة  4غرف و
صالون و منافع و ارض ديار حكم محكمة
منفوض جديد جاهز للسكن مطلوب 22
مليون و بازارهـ 0944518867 :
– 8880387

>ا�ستديو لالجار باملزة �سيتي مول دخلة
امل�سعودي  /غرفة نوم  +غرفة جلو�س +
حديقة مفرو�شة  /مطلوب � 6أ�شهر �سلف
� 150ألف �شهريا عائلة ح�رصا االت�صال
من  3-1ظهرا هـ 0932115526 :
>لالجار منزل على اتو�سرتاد املزة بدون
فر�ش  3غرف نوم و �صالون اطاللة على
االتو�سرتاد مقابل ال�سفارة االيرانية ط6
ك�سوة عادية مطلوب  3مليون �سنويا هـ
0949599996 :
>لالجار منزل باملزة فيالت غربية ط1
على ال���ش��ارع م�ب��ا��شرة ي�صلح ل�رشكة
م�ساحة 125م 2ك�سوة �سوبر ديلوك�س
هـ 0932873289 :
>ل�لاج��ار ا�ستديو باملزة طلعة اال�سكان
غرفة نوم و �صالون مفرو�ش ك�سوة و فر�ش
جيد مطلوب  180الف �شهريا الدفع كل 6
ا�شهر هـ 0949599996 :
>لالجار �شقة مفرو�شة ديلوك�س مب�ساكن
ب ��رزة ج��ان��ب ال�ه��ات��ف االيل ط ار��ض��ي
م�ساحة 140م 3 ( 2غرف و �صالون مع
ح ��دي� �ق ��ة و �� �ش�ل�ال و م �ك �ي �ف��ات ه � �ـ :
0955397330
>لالجار منزل باملزة فيالت غربية واجهة
على ال���ش��ارع ال�ع��ام م�ساحة 130م2
ك�سوة �سوبر ديلوك�س ي�صلح عيادة طبيب
او مركز جتميل مطلوب  6مليون �سنويا
هـ 0949599996 :
>لالجار ال�سنوي غرفة و �صالون على
اتو�سرتاد املزة ي�صلح لعر�سان ك�سوة و
فر�ش �سوبر ديلوك�س ب  225الف �شهريا
هـ 0932873289 :

>لالجار منزل باملزرعة مقابل جامع
االميان ط 3 / 3غرف نوم و �صالون /
ك�سوة و فر�ش جيد ج��دا ب  3مليون
�سنويا هـ 0949599996 :
>لالجار منزل غرفة نوم و �صالون باملزة
ي�صلح لعر�سان ك�سوة و فر�ش ممتاز هـ
0932873289 :
>لالجار غرفة و منتفعات نظام �سويت
مفرو�شة بالكامل تت�سع ل�شخ�ص واحد
يف امل��زرع��ة ب�سعر  65ال��ف بال�شهر
االت � �� � �ص� ��ال ب� �ع ��د  12ظ � �ه� ��را ه� � �ـ :
0955203020
>لالجار منزل باملزة مقابل ال�سيتي مول غرفتني
نوم و �صالون  +حمامني اطاللة على ال�شارع
العام ط 2مفرو�ش ك�سوة و فر�ش ملكي مطلوب
 4.2مليون �سنويا هـ 0949599996 :
>ل�لاج��ار منزل ب��امل��زة جبل  2ن��وم و
�صالون ك�سوة و فر�ش �سوبر ديلوك�س
ط 2م�ساحة 120م 2ب  4مليون �سنويا
هـ 0932873289 :
>لالجار منزل باملزة فيالت غربية ط
ار� �ض��ي م��ع ح��دي�ق��ة و م�سبح ي�صلح
ل�ل���شرك��ات او لل�سكن ك���س��وة �سوبر
ديلوك�س م�ساحة داخلية 200م 2هـ :
0932873289
>لالجار منزل على اتو�سرتاد املزة بناء
املراوح فارغ غري مفرو�ش بناء  3غرف
و حمامني و �صالونني م�ساحة 220م2
ك�سوة عادية  /البناء خمدم  /مطلوب
 4مليون �سنويا هـ 0949599996 :
>لالجار بدم�شق غرف مفرو�شة ( ) 3+2
�رسير  +حمام  +براد  +مكيفة �ضمن ( البيت
ال�شامي ) �شارع بغداد دخلة القزازين خلف
ج� ��ام� ��ع اجل � � � ��وزة ه � �ـ – 2320771 :
0933554418 - 0936855455
>لالجار منزل باملزة فيالت غربية دخلة
احلر�ش م�ساحة  150م 2غرفتني و �صالون
 +منتفعات ك�سوة ممتازة مفرو�ش او بدون
مطلوب  4مليون هـ 0949599996 :
>ل�ل�اج ��ار م �ن��زل ب��امل �ه��اج��ري��ن ج��ادة
خام�سة غرفتني و �صالون كبري ك�سوة
ديلوك�س طابق ت��اين فني م��ع م�صعد
بدون عف�ش هـ 0933819545 :
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>لالجار ال�سنوي منزل باملزة فيالت غربية 2
نوم و �صالون ك�سوة و فر�ش جيد جد ط 1ب�سعر
 3.5مليون �سنويا هـ 0932873289 :
>لالجار ا�ستديو باملزة فيالت غربية مفرو�ش
غرفة ن��وم و �صالون جانب م�شفى اال�سدي
ك�سوة و فر�ش جيد ج��دا مطلوب  200الف
�شهريا و الدفع �سنوي هـ 0949599996 :
>لالجار ط فيال باملزة فيالت غربية مقابل
ال�سفارة اللبنانية ط 1بدون فر�ش ك�سوة
�سوبر �سوبر ديلوك�س  3/غرف نوم +
�صالون كبري  3 +حمامات مطلوب 7
مليون �سنويا هـ 0949599996 :
>لالجار منزل باملزة فيالت �رشقية جانب بارفيه
 2/نوم و �صالون  /ك�سوة و فر�ش جيد ب 3.5
مليون �سنويا هـ 0932873289 :

مجمو عة طبية تعمل بتصد ير
املنتجات العالجية الطبيعية ترغب
>للبيع ار�ض يف منطقة الزبداين اجمل بتعيني آنسات للعمل بفرعها اجلديد
مواقع هـ 0937730262 :
مبجاالت متعددة دوام من  9صباجا
–  9مساء و راتب مبدئي  40الف
 +بدل مواصالت شهادة بكالوريا
كحد ادنى هـ – 2274171 :
>للبي���ع مح���ل بس���وق احلري���ر 0934443999

>�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 :

املوا�صالت م�ؤمنة هـ - 2253712 :
0932412883
>وكالة دعاية تطلب م�صمم او م�صممة
يجيد العهمل على برامج فوتو�شوب و
اال�سترييرت و ان ديزاين هـ 2332611:
– 0944355358
>ش����ركة طبية بدمش����ق بحاجة الى
شاب ذو خبرة طبية للعمل بالعمليات
اجلراحي����ة ال يتجاوز عمره  35س����نة
منته����ي م����ن خدم����ة العل����م او معف����ى
منه����ا لديه املام باللغ����ة االنكليزية هـ
0993335055 – 4476025 :
>�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 براتب  50الف العمر دون
� 40سنة املوا�صالت م�ؤمنة االت�صال من
 6 -11ه� �ـ – 0965391473 :
2256550
>مركز طبي على اتوستراد املزة
بحاج���ة الى موظفات اس���تقبال
 /ممرض���ات بدوام�ي�ن صباح���ي
و مس���ائي ه���ـ – 0966045798 :
6632666
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة يف
ق�سم املبيعات براتب � 100ألف �شهريا
ال�شهادة و اخلربة غري �رضورية هـ :
0932412883 - 2253712

وكالة للم�ستح�رضات التجميلية و االدوات
الطبية بحاجة اىل موظفة ب�صفة مديرة
تنفيذية ي�شرتط اللباقة و اج��ادة العمل
على الكمبيوتر  /اك�سل  +وورد  /هـ :
2154735 – 0932346791
>م���س�ت��ودع ط�ب��ي ب�ح��اج��ة اىل موظفة
مبيعات ب��ال�برام�ك��ة ب��رات��ب  100ال��ف
��ش�ه��ري��ا و اخل�ب�رة غ�ير ��ض�روري��ة ه �ـ :
0988179715 – 2215788
>�رشكة خمت�صة مبواد التجميل و العناية بالب�رشة
بحاجة ملوظفة  /مرا�سالت جتارية – ا�ستقبال –
م��دي��رة مبيعات  /ي���ش�ترط اج ��ادة ال�ع�م��ل على
الكمبيوتر و اللغة االنكليزية هـ 2154735 :
>م�ستودع مواد طبية جتميلية بالربامكة بحاجة �إىل
طاقم �إدارية  /مديرة تنفيذية – ا�ستقبال – مق�سم
 /براتب � 60ألف �شهريا العمر دون � 40سنة اخلربة
غ �ي�ر � �ض��روري � ��ة و امل� ��وا� � �ص �ل�ات م� ��ؤم� �ن ��ة ه � �ـ :
2135309 – 2144403 – 0966226640
>�رشكة جتارية حديثة بحاجة ملوظفة /
حما�سبة  /ا�ستقبال  /مبيعات � /إ�رشاف
 /م � ��وارد ب ���شري��ة ل�لا��س�ت�ف���س��ار ه� �ـ :
2154735 – 0932346791
>م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة اىل موظفة
 /ا�ستقبال – �سكرتاريا – مق�سم  /براتب
 60الف اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت
م�ؤمنة هـ 0932412883 - 2253712 :
>شركة جتارية بدمشق بحاجة الى محاسبة
تتق���ن العم���ل عل���ى برنامج االمني و االكس���ل
بدوام كامل هـ 0993335055 – 4476025 :

>شركة جتارية ترغب بتعيني موظفات
مقسم  /استقبال  /اشراف عام عالقات
عامة مديرة صالة  /دوام صباحي العمر
دون  30سنة يفضل من سكان الزاهرة
اجتاه س���وق احلميدية 12م 2هـ ��> :شرك��ة جت��اري��ة ب�ح��اج��ة اىل
موظفة – دويلعة – ميدان و ما حولها هـ :
0956815658 – 2213915
حمجبة بفرعها اجلديد بالربامكة براتب
>للبيع حمل فروج برو�ستد و �شاورما م�ساحة  60ال ��ف ال �� �ش �ه��ادة غ�ي�ر ��ض�روري��ة و 0954995000 - 2274171
50م 2مع كامل التجهيزات يف املزة ال�سعر بعد
املعاينة للجادين فقط هـ 0933568282 :

>حمل لالجار يف �شارع ابن ع�ساكر
خ �ل��ف امل �ج �م��ع ج��ان��ب ج��ام��ع ال�ع�م��ري
م�ساحة 100م 2هـ 0994195691 :
>لال�ستثمار حمل يف ال�صاحلية  /مكياج
 /جاهز مع ب�ضاعة هـ 3318169 :
>لالجار �صالون حالقة رجايل م�ساحة
15م 2جمهز بجرمانا ال���ش��ارع العام
الرئي�سي هـ 0988139931 :

محالت للشراء

>مطلوب للش����راء محل طابو اخضر
ضمن مدينة دمشق بسعر ال يتجاوز
 14مليون هـ 0997188353 :

موظفون

>جمموعة جتارية ب�شارع الباك�ستان
ت��رغ��ب ب�ت�ع�ي�ين م��وظ �ف��ة اداري�� ��ة ب ��دوام
�صباحي العمر دون � 30سنة الراتب 55
الف اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت
م�ؤمنة هـ 2157150 :

>��شرك��ة جت��اري��ة بحاجة اىل موظفة
حمجبة بفرعها اجلديد بالربامكة براتب
 60ال ��ف ال �� �ش �ه��ادة غ�ير ��ض�روري��ة و
املوا�صالت م�ؤمنة هـ - 2215788 :
0988179715
>حم ��ل ل�ب�ي��ع االح��ذي��ة يف ال�برام�ك��ة
بحاجة اىل ان�سة للعمل ب�صالة بيع
املفرق لال�ستعالم االت�صال بني 2-12
هـ 0935471030 – 2215541 :
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة يف
ق�سم املبيعات براتب � 100ألف �شهريا
ال�شهادة و اخلربة غري �رضورية هـ :
0988179715 – 2215788
>�رشطة طبية للمواد التجميلية و مواد
التنحيف ترغب بتعيني موظفة حمجبة
براتب  55الف دوام �صباحي العمر
دون � 30سنة ال�شهادة املطلوبة ثانوية
امل ��وا�� �ص�ل�ات م ��ؤم �ن��ة و اخل�ب��رة غري
�رضورية هـ 2157150 :
>��شرك��ة جت��اري��ة بحاجة اىل موظفة /
ا�ستقبال – �سكرتارية – مق�سم  /بفرعها
اجلديد بالربامكة براتب  60الف ال�شهادة
غ�ير ��ضروري��ة و امل��وا��ص�لات م�ؤمنة ه�ـ :
0988179715 – 2215788
>�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�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 :
0988179715 – 2215788
>وك��ال��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 :
>مطلوب �شاب للعمل يف م�ستودع
احذية ن�سائي هـ 0996938019 :

>��شرك��ة جت��اري��ة ب�ح��اج��ة اىل مندوبة
م �ب �ي �ع��ات ب ��رات ��ب  100ال� ��ف ��ش�ه��ري��ا
بالربامكة اخلربة و ال�شهادة غري �رضورية
هـ 0932412883 – 2253712 :
>من�ش�أة �سياحية بدم�شق بحاجة اىل
موظف فعلى من يود العمل االت�صال على
الرقم0991199278 :
>مطلوب مندوب مبيعات لدى م�ستودع
ادوية يف مدينة دم�شق و يف�ضل اخلربة
ووجود �سيارة هـ 4436803 :

>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���س�ت��ودع ط�ب��ي ب�ح��اج��ة اىل موظفة
مبيعات ب��ال�برام�ك��ة ب��رات��ب  100ال��ف
��ش�ه��ري��ا و اخل�ب�رة غ�ير ��ض�روري��ة ه �ـ :
0932412883 – 2253712

>مطبعة مبنطقة املجتهد تطلب موظف
او موظفة براتب  50الف دوام � 5ساعات
هـ 0996525945 – 2256569 :
>�رشكة جتارية بحاجة اىل مندوبة مبيعات
براتب  100الف �شهريا بالربامكة اخلربة
و ال�شهادة غري �رضورية هـ 2215788 :
– 0988179715
>حمل لبيع االحذية يف الربامكة بحاجة
اىل ان�سة للعمل يف �صالة بيع مفرق
لال�ستعالم االت�صال بني  2-12هـ :
2215541 – 0935471030
>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
>م �ط �ل��وب ان �� �س��ة ل�ل�ع�م��ل يف مكتب
ب��ال��رو��ض��ة جتيد ب��رام��ج الكمبيوتر و
ت���ص�م�ي��م امل ��واق ��ع االل��ك�ت�رون��ي��ة ه� �ـ :
0935611585 – 0933343495

>�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 :
0932415883 - 2253712

سكرتاريا

>م�ؤ�س�سة تعمل يف جمال اال�سترياد و الت�صدير
 /م�شدات – �ساونا  /بحاجة اىل �سكرترية يف
ق�سم اال��ش�راف ال�ع��ام ب��رات��ب  60ال��ف ال��دوام
�صباحي العمر دون � 30سنة اخلربة غري �رضورية
و املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2157150 :
>مطلوب ملكتب جتاري يف جرمانا بحاجة
ل�سكرترية لديها خربة بالعالقات العامة جتيد
الوورد و االك�سل و ذات �شخ�صية ادارية و
غ�ير مدخنة العمر م��ن � 35-25سنة ه�ـ :
0933730005 – 5643866
>�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 :
0932412883 – 2253712

>��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
>مطلوب �سكرترية ذات مظهر الئق
للعمل ��ض�م��ن ��شرك��ة جت��اري��ة ب��امل��زة
براتب جيد الدوام �صباحي او م�سائي
هـ 0932873289 :
>م �ط �ل��وب ��س�ك��رت�يرة مل�ك�ت��ب جت��اري
بالق�صاع جتيد العمل على الكمبيوتر و
القيام بالإعمال املكتبية متفرغة للعمل
العمر دون � 30سنة ذات مظهر الئق هـ
0945235374 – 5427524 :
>�رشكة طبية بحاجة اىل �سكرترية بفرعها
اجلديد بالربامكة براتب � 50ألف اخلربة
غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
0932412883 – 2253712
>م�ط�ل��وب �سكرترية لطبيب ب�شارع
احل�م��راء بناء  13ال ��دوام م��ن 4-10
م�ساء املقابلة ال�ساعة � 11صباحا هـ :
0933210672
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مطعم عبق الشام ساروجة

بحاجة �إىل موظفني من جميع املجاالت
كوميك � -أراكيل  -بارمان  -عامل بوفيه  -عامل
تنظيف  -عامل مطبخ  -وعامل �صاج -كابنت
لال�ستعالم هاتف 0938191112 / 2330220 :

> م�ؤ�س�سة جتارية ترغب بتعيني �سكرترية
للقيام بالأعمال املكتبية فورا بدوام � 8ساعات
بفرعها باحلمراء ال�شهادة ثانوية كحد ادنى
بدون خربة و املوا�صالت م�ؤمنة االت�صال من
 6-11هـ 2255351 – 0955553922 :
>م���س�ت��ودع طبي بحاجة اىل �سكرترية
حمجبة بالربامكة براتب � 50ألف ال�شهادة
و اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة
هـ 0988179715 – 2215788 :
>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
>�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
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة �سكرتاريا
بالربامكة براتب  50الف �شهريا ال�شهادة و
اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ
0932412883 – 2253712 :
>م���س�ت��ودع طبي بحاجة اىل �سكرترية
حمجبة بالربامكة براتب � 50ألف ال�شهادة
و اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة
هـ 0932412883 - 2253712 :

عمال

>معمل ل�صناعة املقبالت الغذائية بحاجة
اىل عمال برواتب مغرية  +حوافز هـ :
0938923668

>مطلوب عامل ليلي لدى فندق
في احللبوني هـ – 2240040 :
2240041

>ور�شة حقائب ن�سائية بحاجة اىل عامل
/ة /بخربة او بدون ب�شارع ا�سد الدين
هـ 0936049438 – 2775536 :
>بحاجة اىل عامل /ة /عادي او فني
على خطوط انتاج الدوام و الراتب جيد
و ال�ع�م��ل ف���وري ه �ـ – 5641542 :
0930147448

يعلن فندق العامر عن حاجته

 عمال تنظيف دوام �صباحي وم�سائي(�إناث ) كر�ســــون دوام �صباحي ( �إناث )معلم �ســـــناك ( � ) 6 - 9صباح ًالال�ســـتعالم هـ 2116600 :

فر�صة عمل
معمل جوارب بحاجة �إىل عمال

بالإخت�صا�صات التالية
فني مكنات جوارب  -كوي � -شكة �أتوماتيك � -أمبالج
الرواتب جيدة ح�سب اخلربة

لال�ستف�سار هـ 0933342322 - 0944515244 :
>��شرك��ة خ��دم��ات تنظيف بحاجة اىل
عامل /ة /للتنظيف براتب جيد هـ :
0955552765 – 0944300138
>من�ش�أة �سياحية بدم�شق بحاجة اىل
عامل تنظيف ب��دوام �صباحي ح�رصا
فعلى من يود العمل االت�صال على الرقم
هـ 0991199278 :
/مطلوب عامل او عاملة للعمل يف معمل
ت�صنيع كلف بدم�شق اخلربة غري �رضورية
براتب جيد هـ 0932005693 :

مهن

>مطلوب للعمل جنار عربي يف القنيطرة
 /خ��ان ارن �ب��ة  /ب��رات��ب �شهري ه �ـ :
0953243600

> يلزمنا معلم ذو خبرة مبجال
صناعة الكلير ملعمل حلويات براتب
مغري هـ - 0955499623 :
0966647903

>وكالة ملستحضرات التجميل في
باب مصلى تطب سكرتيرة تنفيذية
بدوام  8ساعات و راتب  40اف  +بدل
مواصالت شهادة تاسع كحد ادنى هـ :
> 0955550519 – 2230790يلزمنا شاب بخبرة في منجور
>�رشكة جتارية بحاجة �إىل �سكرترية
حم�ج�ب��ة ل�ل�ع�م��ل ل ��دى ف��رع �ه��ا اجل��دي��د
بالربامكة بدوام �صباحي براتب � 60ألف
�شهريا ال�شهادة ثانوية كحد �أدنى اخلربة
غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
2144403 – 0933606081
>��شرك��ة طبية ب�ح��اج��ة اىل �سكرترية
بفرعها اجلديد بالربامكة براتب � 50ألف
اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة
هـ 0988179715 - 2215788 :
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املطابخ االملنيوم هـ 4444612 :
>معمل جوارب بحاجة اىل فني مكنات
جوارب � /شكة  /امبالج  /كوي هـ :
0933342322 – 0944515244

رعاية وتنظيف

>مطلوب ان�سة للعمل مدبرة منزل غري
مقيمة دوام � 6ساعات براتب  70الف
و اجازة ا�سبوعي العمر من  30-20هـ
6388177 – 0936974209 :
>شركة جتارية بدمشق بحاجة
ال���ى مس���تخدم او مس���تخدمة
ال يتج���اوز العم���ر  30س���نة ه���ـ :
0993335055 – 4476025
>م �ط �ل��وب مقيمة للعمل ل ��دى عائلة
حمرتمة �ضمن مدينة دم�شق براتب 75
الف هـ 0931434849 :
>مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية
امل�سنني  /عمال تنظيف الور�شات هـ :
0992337260 – 3325978

حالقة وجتميل

�صالون حالقة و جتميل لل�سيدات تطلب للعمل
لديها خبرية منيكور و بديكور لال�ستف�سار
االت�صال او وات�س اب هـ 0994385592 :

مستودع أدوية بحاجة إلى
مندوبين مبيعات

وموظفين ضمن المستودع
يفضل من لديه خبرة بالتوزيع
0956672623 - 2787762

>مركز جتميل يف جرمانا بحاجة اىل
�شاب ذو خ�برة عالية بالتاتو او فتاة
لالظافر مع ن�سبة هـ 0930746653 :

أزياء

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

>رجل عمره � 55سنة متزوج و لديه ولد
يرغب بالعمل كناطور بناء او مزرعة هـ :
0965237573 – 0932736105

دروس

> م����درس انكليز ي����ة و فرنس����ية
خبي����ر متخص����ص باملناهج اخلاصة
و احلكومي����ة ( ش����ويفات – وطني����ة
– س����ورية حديث����ة ) دورات خاصة
للشهادات تقوية للضعفاء – ترجمة
كتب – محادثة لسيدات األعمال هـ
6613046 – 0944491978
> مدر�سة لغة فرن�سية على ا�ستعداد العطاء درو�س
لل�صفوف االبتدائية و االعدادية يف منازل الطالب
و ذلك يف املناطق التالية ( ق�صاع – ق�صور –
جتارة ) و با�سعار منا�سبة هـ 4421472 :
>ان�سة م�ستعدة العطاء درو�س احرتافية
باللغة االنكليزية للمرحلة االبتدائية /
دم� � ��� � �ش � ��ق � � � -ص � �ن� ��اع� ��ة  /ه� � � �ـ :
0988705618

>م���درس انكليزي���ة و فرنس���ية خبي���ر
باملناه���ج احلكومي���ة و اخلاص���ة ( قرية
صغيرة – باكستانية – شويفات ) دورات
خاص���ة للش���هادات تقوي���ة للضعف���اء –
ترجمة – محادثة لسيدات األعمال هـ
6613046 – 0938670342 :
مدر�س ريا�ضيات م�ستعد لتقدمي درو�س
لطالب ال�شهادتني االعدادية و الثانوية
اجلل�سة �ساعة و ن�صف  1200ل�.س
للثانوية –  900ل�.س لالعدادية هـ :
0933269408
>مدرس لغة انكليزية مس���تعد
العط���اء ط�ل�اب االع���دادي و
الثانوي بطريقة فعالة و اسعار
مناسبة هـ 0992825143 :
>مدرس لغة روسية و انكليزية خبير
 /دروس لغة عربية للجالية الروسية
 +تعلي���م احملادث���ة باللغ���ة الروس���ية
للمبتدئ�ي�ن و تعليم العربية للروس /
هـ 6613046 – 0944491978 :

متفرقات

> للبيع غرفة ن��وم  +غرفة �سفرة +
�سجاد �سوري  +عجمي � +صوفاية و
ا�شياء اخرى هـ 0934338518 :

مطلوب لمكتب تجاري في جرمانا
لديها خبرة في العالقات العامة تجيد
برنامج الورد واألكسل ذات شخصية إدارية

 موظفات جتيد العمل على الكمبيوتر و�آالت ت�صوير موظفات كوميك ذو خربة معلم �سندوي�ش غربي معلم مكنة قهوة �إك�سربي�س ( م�شروبات �ساخنة ) عامالت بوفيه تنظيف ومطبخمكان العمل ( اتو�سرتاد املزة)

0933730005 / 5643866

لال�ستعالم هاتف 0941551550 / 6644699 / 0944474020 :

سكرتيرة تنفيذية
وغير مدخنة العمر من  35 - 25سنة

> فني مستعد الصالح املايكرويف
و اف���ران الغ���از بجمي���ع انواعه���ا و
البوتوغازات الغطس احلديثة في
املنازل خبرة اكثر من  15عام سرعة
 +اتقان هـ 0932210265 :
>دورات �إحرتافية ملندوبي مبيعات ال�رشكات
االعالنية واخلدمية بنتائج جيدة وبتكاليف
مدرو�سة لال�ستف�سار 0944404196

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

>للبيع �سيارة مازدا  929موديل  1983عداد
 245الف كم خالية العالم على ا�سم مالكها
اال�سا�سي و بحالة جيدة ال�سعر  750000ل�.س
هـ 0949643350 – 3325830 :

معمل خياطة نسائي والدي

بحاجة �إىل
 - 2عمال درزة
 - 1مق�صدار �سحب قوالب
 - 3عمال على طاولة الق�ص

للإ�ستعالم  -مزة فيالت �شرقية 6112037 / 6112034

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

سيارات لآلجار

>مطلوب لالجار ال�سنوي تك�سي عمومي
هـ 0945665248 :

لإلتصال هـ  ( 0034600447427 :واتس أب )
00963932660615
�صـ ـ ــاحب الرتخي�ص :الـ ـ ــدكتـ ـ ــور املهند�س م ـ ـ ـ�أمــون احلـ ـ ـ ــالق

>يوج���د لدينا ش���هادة صيدلة
 /ترخي���ص دائ���م  /لالج���ار ه���ـ :
0933291924 – 8822187

>مطلوب شهادة صيدالنية يكون
ترخيصها عام للمدينة كمديرة فنية
ملستودع ادوية بدمشق بدون دوام
هـ 0932987898 :

مطلوب للعمل

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

