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ت�أمني رعاية م�سنني و�أطفال بدوام �أو مقيمات
0931434849 / 2725224

نقل عف�ش

للخدمات
الوالء
تنظيف وتعزيل �شقق  -فيالت � -شركات
اللمسة األنيقة
للخدمات

 تعزيل تنظيف ( بيوت -مطاعم  -شركات  -مكاتب)
 -نقل عفش  -تنظيف أدراج

0991833319

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
مزة

مشروع دمر

>للبيع �شقة مب�رشوع دمر بناء
ح �ج��ر ج��ان��ب دوار ال�ك�ن�ي���س��ة
م�ساحة 180م 3/ 2غرف نوم +
 3حمامات � +صالونني  /ك�سوة
ديلوك�س و اطاللة رائعة م�صعد
 +مر�آب  +مولدة الت�سليم فوري
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة مب�رشوع دمر بناء
ح�ج��ر ط ار� �ض��ي م��ع ح��دي�ق��ة و
م�سبح م�ساحة داخلية 160م+ 2
ح��دي�ق��ة 200م 2ك���س��وة �سوبر
ديلوك�س  3غرف نوم � +صالونني
ت���س�ل�ي��م ف� ��وري ل �ل �ج��ادي��ن ه� �ـ :
0945801619
>للبيع �شقة مب�رشوع دمر جزيرة
 24م�ساحة 120م 2/ 2نوم +
��ص��ال��ون  /اط�لال��ة رائ �ع��ة طابو
يوجد م�صعد ت�سليم فوري ب�سعر
 65م�ل�ي��ون ل�ل�ج��ادي��ن ف�ق��ط ه �ـ :
0945801619
>للبيع �شقة يف م���شروع دمر
�� �ش ��ارع امل �غ�ت�رب�ي�ن ب��ن��اء حجر
م�ساحة 160م 2ك�سوة ديلوك�س
 3غ��رف ن��وم و �صالونني ت�سليم
فوري ب�سعر  120مليون للجادين
هـ 0945801619 :

>للبيع منزل على اتو�سرتاد
املزة 110م 2ك�سوة جيدة بناء
خم� ��دم ب��ارك �ي �ن��غ  +م ��ول ��دة +
م �� �ص �ع��دي��ن � ��/س ��وك ��ة  /ه� �ـ :
-6619196 0933499991
– 6619742
>للبيع منزل على خط اجلبل
ع�ل��ى ال �� �ش��ارع ال �ع��ام م�ساحة
90م 2ك �� �س��وة دي �ل��وك ����س ط2
�رشقي قبلي غربي مطلوب 100
مليون هـ 0949599996 :
>للبيع على طريق اجلالء منزل
م�ساحة 160م 2اطاللة خلفية
على �شارع امل��دار���س ط 2فني
ك �� �س��وة م�ل�ك�ي��ة � �س��وب��ر ��س��وب��ر
ديلوك�س مطلوب  170مليون
ق� � ��اب� � ��ل ل � �ل � �ت � �ف� ��او�� ��ض ه� � � �ـ :
0949599996
>للبيع منزل على اتو�سرتاد
املزة بعد دار البعث ط 5ك�سوة
�سوبر ديلوك�س 75م 2اطاللة
على االت��و� �س�تراد مطلوب 75
مليون هـ 0949599996 :
>ش���قة للبي���ع بامل���زة 86
مدرس���ة جانب املدرس���ة
غرفتن�ي�ن و صا ل���ون و
منتفع���ات بس���عر معقول
هـ 0936047187 :

مكتب نوره للخدمات

ورشات تعزيل  -تنظيف يومي  -مباني  -فنادق
مطاعم  -شطف أدراج -دهان منازل  -نقل عفش رعاية
( أطفال ومسنين ) دوام يومي  -أسبوعي  -شهري
دعاية وإعالن  -تركيب خيم وشوادر يلزمنا عمال وعامالت ومقيمات
 0964847189 - 0999786564 - 5655792جرمانا  -دخلة MTN

>للبيع منزل على طريق اجلبل
م�ساحة 75م� 2سوبر ديلوك�س مع
غرفة على ال�سطح دون و�سيط هـ
-6619196 0933499991 :
– 6619742
>للبيع منزل باملزة بنايات  14ط
اخري م�ساحة 80م 2اطاللة رائعة
غرفتني نوم و �صالون و مطبخ و
حمام خدمات بناء كاملة  +مولدة
ك�سوة ملكية و فر�ش ملكي مطلوب
 75م �ل �ي��ون م ��ع ال �ف��ر���ش ق��اب��ل
للتفاو�ض هـ 0949599996 :
>للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية
بناء فخم جدا م�ساحة 200م2
ك�سوة �سوبر ديلوك�س موا�صفات
ال�ب�ي��ت ع��ال�ي��ىة اجل���ودة اط�لال��ة
رائعة ب�سعر مغر للجادين هـ :
0932892677
>للبيع منزل م�ساحة 175م2
اك�ساء �سوبر ديلوك�س ت�شطيب
حديث  3نوم � +صالون � +سفرة
 +ج�ل��و���س اط�لال��ة خ�لاب��ة دون
و��س�ي��ط ه �ـ 0933499991 :
6619742 – -6619196
>للبيع على اتو�سرتاد املزة قبل
دار البعث م�ساحة 130م� 2سوكة
خلفية اطاللة على قا�سيون ك�سوة
�سوبر �سوبر ديلوك�س ط 9خدمات
بناء كاملة مطلوب  125مليون هـ
0949599996 :

>للبيع منزل على اتو�سرتاد املزة
بعد دار البعث ب�ن��اء اال�سكان
الع�سكري م�ساحة 196م3 / 2
غرف نوم و �صالون � /سوكتني و
�شوفاج م�ستقل و طاقة �شم�سية
و مولدة للبناء خدمات كاملة +
ب�ئ��ر م ��اء ك���س��وة ��س��وب��ر �سوبر
ديلوك�س مطلوب  250مليون هـ :
0949599996
>ل �ل �ب �ي��ع ف �ي�لا ب��ق��رى اال� �س��د
الت�سليم ف��وري دومن و ن�صف
اك�ساء جيد  +م�سبح و كراج و
غرفة ناطور و م�شالح ( م�شجرة
) ه�� �ـ 0933499991 :
6619742 – -6619196

شقق متفرقة

>للبيع �شقة يف املالكي جانب
حديقة اجلاحظ م�ساحة 250م2
 4غرف نوم � +صالونني اطاللة
رائعة طابو اخ�رض يوجد م�صعد
ال� �ت� ��� �س� �ل� �ي���م ف � � � � ��وري ه� � � �ـ :
0945801619
>ل�ل�ب�ي��ع او امل �ق��اي �� �ض��ة م�ن��زل
بكورني�ش التجارة ط 3اطاللة
جميلة قبلي �رشقي طابو اخ�رض
 3غرف و �صوفا و بلكون ت�سليم
فوري هـ 0951553163 :
>للبيع منزل باملهاجرين جادة
اخلام�سة و الن�صف ط 2م�ساحة
110م 2قبلي �رشقي غربي طابو
اخ�رض هـ 0944996841 :

>للبيع �شقة يف الطلياين م�ساحة
150م 2ط 1فني ك�سوة ممتازة
الت�سليم فوري هـ 4472374 :
– 0951418823
>ل�ل�ب�ي��ع غ��رف��ة و منتفعات مع
�صالون �صغري يف العدوي بيت
ع��رب��ي ب�سعر  5.5مليون ه �ـ :
0947360571
>للبي���ع ش���قة ف���ي رك���ن
الدين طلعة املتينية عند
جام���ع حمى ليل���ى غرفة
ن���وم و صال���ون و منافعه���ا
كس���وة ديلو ك���س ط+ 2
ف���رش بي���ت كام���ل س���وبر
ديلوكس بسعر  22مليون
هـ 0944796215 :
>ل� �ل� �ب� �ي ��ع �� �ش� �ق ��ة يف �� �ش ��ارع
بغدادغرفتني و م��وزع م�ساحة
60م 2من منزل عربي افرجني ط
اول مع وجيبة ك�سوة جيدة مع
فر�ش ممتاز ب�سعر  15مليون هـ
0944282678 :
>للبيع منزل اخر موقف
ا لش���يخ مح���ي ا لد ي���ن
جان���ب جامع عب���د الغني
النابلسي مس���احة 92م2
 3/غ���رف و صال���ون  /م���ع
فسحة سماوية 40م 2ط
اخي���ر طابو نظامي ب 55
مليون هـ 0944796215 :

>للبيع �شقة بحي الت�ضامن
جانب جامع خولة بنت االزور
ف ��وق ال �ف��رن ط 3/ 1غ ��رف و
�صالون  /م�ساحة 130م 2هـ :
–
2 7 6 3 4 6 7
0933656991
>للبيع منزل بركن الدين وانلي
اول ( ام�لاك دول��ة ) غرفتني و
منافع ط 1ب�سعر  10مليون هـ :
0933814830
>للبيع منزل يف �شارع بغداد
غرفة و منافع مع م�رشقة م�ساحة
25م 2باب م�ستقل ت�صلح لعائلة
� �ص �غ�يرة ب���س�ع��ر م��غ��ري ه� �ـ :
0944282678
>للبيع منزل بالت�ضامن حارة
ال�شوام بالقرب من خمبز ال�شوام
على ال�شارع ال�ع��ام غرفتني و
��ص��ال��ون م�ساحة 80م 2ه �ـ :
0944807678
>للبيع �شقة يف م�ساكن برزة عربي
افرجني مع �سطحه م�ؤلف من �شقتني
م�ساحة 170م 2خلف الفرن االيل
املطاحن مع حملني االجت��اه قبلي
�رشقي كل �شقة غرفتني و منتفعات
هـ0933511154 :
>ل �ل �ب �ي��ع او امل �ق��اي �� �ض��ة م�ن��زل
بالق�صور �شارع اخلطيب ط1
طابو اخ�رض  4غرف و �صوفا
ت���س�ل�ي��م ف� ��وري ل �ل �ج��ادي��ن ه �ـ :
0951553163

>للبيع ��ش�ق��ة ع�ل��ى ال�ع�ظ��م او
م �ك �� �س��ي يف اجل � ��دي � ��دة ه�� �ـ :
6808215
>م�ن��زل للبيع ��ش��ارع مر�شد خاطر
خلف الالييك م�ساحة 200م 2طابق
ار�ضي  5 /غرف و �صالون و حمامان
للجادين فقط هـ 0988302502 :
– 0944861512
>للبيع �شقة يف �ضاحية قد�سيا
ال�سكن ال�شبابي ج  7فئة �/أ  /ار�ضية
مع حديقة حرف  Lبريء الذمة هـ :
0951418823 – 4472374
>للبيع �شقة يف �ضاحية قد�سيا
ال�سكن ال�شبابي ط 3 / 2غرف
و �صوفا  /مع منافع اطاللة على
� �ش��ارع�ين ي��وج��د م�صعدين مع
م�ستودع هـ 0944399831 :

>لالجار طابق فيال باملزة فيالت غربية
جانب  UNبدون فر�ش ك�سوة ملكية
 3غ��رف و �صالونني و  3حمامات ط
ار�ضي مع حديقة و م�سبح م�ساحة
داخلية 300م 2و م�ساحة خارجية
300م 2ي�صلح ل�رشكة او �سفارة او
مكتب او �سكن مطلوب  17مليون هـ :
0949599996
>لالجار منزل على اتو�سرتاد
املزة ط 2غرفتني نوم و �صالون
م�ف��رو���ش ك�سوة و ف��ر���ش ع��ادي
م�ط�ل��وب  3م�ل�ي��ون ��س�ن��وي��ا ه �ـ :
0949599996
>ل�ل�اج��ار م �ن��زل ب��امل��زة فيالت
غربية ب��دون فر�ش 250م3 ( 2
غرف نوم  3 +حمامات � +صالون
� � +س �ف��رة  +ج �ل��و���س ط 1ه��ـ :
6619196 - 0933499991
– 6619742

>ل�لاج��ار غ��رف��ة و منتفعاتها
باملزة فيالت غربية مفرو�شة على
ال�شارع العام مطلوب  200الف
�شهريا الدفع  6ا�شهر او �سنة
هـ 0949599996 :
>لالجار منزل مفرو�ش غرفتني
و منافع مع �سطح بركن الدين
ال�شيخ خالد ط� 3شهريا  60الف
م� �ق ��دم ��ا �� �س� �ت ��ة ا�� �ش� �ه ��ر ه�� �ـ :
0938565525
>لالجا ر ال�سنوي او الن�صف
�سنوي منزل باملزة جبل فيالت
مت�صلة جانب رو�ضة املنارة ط1
غرفتني و منافع مع فر�ش ب�سيط
اطاللة جميلة هـ 6610447 :
– 0944260901
>لالجار منزل بدون فر�ش باملزة
ف�ي�لات �رشقية 150م 2جانب
بارفيه  3غرف نوم و �صالون و
جلو�س ك�سوة عادية مطلوب 3
م � � �ل � � �ي� � ��ون �� � �س� � �ن � ��وي � ��ا ه � � � �ـ :
0949599996
>لالجار منزل مقابل جامع ال�سيد
ال��رئ�ي����س ط 3 / 3غ��رف ن��وم و
�صالون و جلو�س  /خدمات بناء
كاملة  +م�صعد ك�سوة و فر�ش
ممتاز مطلوب  5مليون �سنويا هـ
0949599996 :
>لالجار منزل باملزة على طريق
اجل�ل��اء ط��اب��ق ار�� �ض ��ي م���س��اح��ة
داخلية 200م + 2حدائق ي�صلح
�سكن او مكاتب على ال�شارع العام
ك�سوة جيدة جدا مطلوب  6مليون
�سنويا هـ 0949599996 :
>غرفة مفرو�شة مع حمام نظام
ف �ن��دق��ي و� �س��ط م��دي �ن��ة دم���ش��ق
ل�لاج��ار اليومي ب�سعر 4500
ل � �ل � �ي � �ل� ��ة ال� � � � ��واح� � � � ��دة ه � � � �ـ :
0955560319
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فرصة عمل

مطلوب للعمل

معمل جوارب بحاجة إلى عمال

 -1معلم �سندوي�ش غربي � +شرقي
 -2معلم مكنة قهوة �إك�سربي�س ( م�شروبات �ساخنة )
 -3موظفات كوميك ذو خربة ومظهر الئق
 -4موظف ( ـة) يجيد الكتابة على الكمبيوتر ذو خربة عالية
 - 5عامالت تنظيف وعامالت مطبخ
مكان العمل ( اتو�سرتاد املزة)

باالختصاصات التالية

لال�ستعالم هاتف 0941551550 / 6644699 / 0944474020 :

لالستفسار هـ 0933342322 - 0944515244 :

للبيع محل تجاري كسوة ممتازة

في باب شرقي على زاوية حارة الزيتون مقابل مطعم
مزيكا  3واجهات مساحة  32متر مربع مع وجيبة
حوالي  50متر مربع السعر بعد المعاينة

0944216416 / 5443610

لالتصال من الساعة  12ظهراً حتى  6مسا ًء

معمل حلويات في مدينة جرمانا
بحاجة إلى معلم كاتو ذو خبرة

0937253737

>ل�ل�اج ��ار م �ن��زل ب��امل��زة ح��ارة
امل��دار���س غ��رف��ة ن��وم و �صالون
ك�سوة و فر�ش ديلوك�س مطلوب
 200الف �شهريا الدفع �سنوي او
 6ا�شهر هـ 0949599996 :
>لالجار ا�ستديو باملزة فيالت
غربية جانب م�شفى اال�سدي غرفة
نوم و �صالون ك�سوة و فر�ش جيد
ج��دا مطلوب  200ال��ف �شهريا
ال��دف��ع  6ا��ش�ه��ر او ��س�ن��ة ه �ـ :
0949599996
>لالجار بدم�شق غرف مفرو�شة
( � ) 3+2رسير  +حمام  +براد
 +مكيفة �ضمن ( البيت ال�شامي
) �شارع بغداد دخلة القزازين
خ� �ل ��ف ج� ��ام� ��ع اجل � � � ��وزة ه�� �ـ :
0936855455- – 2320771
0933554418
>ل�لاج��ار م�ن��زل ب��امل��زة ال�شيخ
�سعد خلف  MTNغرفتني نوم
و �صالون ك�سوة و فر�ش جيد
مطلوب  3مليون �سنويا قابل
للتفاو�ض هـ 0949599996 :
>لالجار غرفة ب�رسيرين ديلوك�س
يف املي�سات �ضمن �شقة ي�سكنها
رج��ل م�سن يف الثمانني ي�صلح
لطالبة او موظفة عمرها ال يتجاوز
� 42سنة هـ 0937543127 :
-4440450
>لالجار منزل على اتو�سرتاد
امل� ��زة  3غ ��رف ن ��وم و ��ص��ال��ون
مفرو�ش ك�سوة و ف��ر���ش �سوبر
�سوبر ديلوك�س ط 5اطاللة جميلة
خ��دم��ات ب�ن��اء ك��ام�ل��ة م�ط�ل��وب 6
مليون ح�رصا لل�سفارة االيرانية
او اجانب هـ 0949599996 :
>لالجار منزل باملزة مقابل برج تاال
غرفتني نوم و �صالون ط 2ك�سوة و
فر�ش جيد مطلوب  3مليون �سنويا
هـ 0949599996 :

مطلوب شقق لآلجار

>مطلوب ل�لاج��ار منزل باملزة
ف� �ي�ل�ات غ��رب��ي��ة �� /ش�رق��ي��ة /
ات��و� �س�تراد  /ط��ري��ق اجل�ب��ل /
كفر�سو�سة  /ابو رمانة  /املالكي
ه � �ـ – 0933499991 :
6619742 – 6619196
>مطلوب غرفة يف ابو رمانة او
املالكي لطالبة جامعية مغرتبة
عند �شخ�ص ع�ج��وز او �سيدة
عجوز هـ 0962298326 :

>مطلوب لل�رشاء لعائلة مغرتبة
فيال بيعفور قرى اال�سد او ار�ض
من �صاحب العالقة ح�رصا هـ :
0933499991
>مطلوب لل�رشاء منزل م�ساحة
110م250 – 2م 2باملزة فيالت
غربية او �رشقية يف�ضل من �صاحب
العالقة  /كفر�سو�سة  /ابو رمانة
 /املالكي هـ 0933499991 :
– 6619742 – 6619196

>للبيع حمل جتاري ( فروغ )
بركن الدين �شارع �صالح الدين
م�ساحة 10م 2ك�سوة ديلوك�س
ب�سعر  16مليون نهائي ه�ـ :
0993278300

> لال ج���ا ر مح���ل ف���ي
احلريق���ة ش���ارع ط���ارق
ب���ن زي���اد مس���احة 30م2
 +س���قيفة 30م  2ه���ـ :
0954338787

فني مكنات جوارب  -كوي  -شكة أتوماتيك  -أ مبالج
الرواتب جيدة حسب الخبرة  -الخبرة غير ضرورية

للبيع معمل باحلريقة

ط  4موقع ممتاز البناء على ال�شارع م�ساحة
 300مرت �سقف عايل ي�صلح جلميع املهن

هـ 2244025 - 0956991570 :

للبيع

منزل م�ؤلف من طابقني امل�ساحة الكلية مع الرتا�سات
دومن واحد بالزبداين قرب جامع ال�شالح
هـ 2229443 / 0933211227 :
>مطعم لال�ستثمار ال�سنوي يف
املزة مقابل املدينة اجلامعية مع
كافة معداته هـ 0932001319 :
– 2142994

>مكتب للبيع ب��امل��زة ب��رج تالة
طابق اول م�ساحة  46م 2زاوية
ك�سوة جيدة ب�سعر  63مليون هـ
– 6130339
:
0955745463
>للبيع مكتب جت��اري يف املزة
برج تالة ط 1م�ساحة  60م 2مع
منافع مفرو�ش فروغ و ملك اطاللة
ع �ل��ى ال �ب��ارك �ي �ن��غ اخل �ل �ف��ي ه��ـ :
0947265184
>للبيع مكتب جت��اري م�ساحة
60م 2و  75م 2طابق ثالث دوار
حمافظة مقابل  MTNفروغ +
ملكية الت�سليم ف ��وري ي�صلح
جتاري او �سكني هـ 4472374 :
– 0951418823

> يتوفر لدينا ارض زراعية
ذات اطاللة رائعة في قلعة
جندل  /مساحات مختلفة /
تصلح لكافة االستثمارات االتصال
من الساعة  10صباحا حتى 6
مساء هـ– 6 8 2 3 4 4 8 :
0933594898
>للبيع ار�ض يف الزبداين اجمل
مواقع هـ0937730262 :

شركة تجارية بحاجة

إلى مستودع التقل عن  200متر
مربع ضمن مدينة دمشق
لالستعالم هاتف 0997435650

للمعاجلة

م�ســـتودع للأدوية يف دم�شق

ليـــن
موظفون..

>��ش�رك��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
> شركة جتارية بحاجة الى
موظفني  /موظفات للعمل
بدوام صباحي في مراكزها الكائنة
في كفرسوسة  +البرامكة هـ :
0954857427
>للعمل ف��ورا �رشكة الكرتونيات
بباب م�صلى بحاجة خلريج معهد
الكرتون او ثانوية �صناعية الكرتون
اخل�برة غري �رضورية العمر دون
� 30سنة هـ 0937756448 :
>مطلوب مرتجم عربي انكليزي
خبري بامل�صطلحات القانونية
لرتجمة ن�صو�ص و درا�سات و
بحث قانوين عن طريق االمييل
و ال ��وات ��س��اب للجادين ه �ـ :
0933446080
>شركة طبية تطلب كادر تسويقي
لدى منتجاتها ضمن مدينة دمشق و
العملحصرالالناثاخلبرةغيرضرورية
العمر من  35-20سنة براتب 50
الف  +نسبة هـ 0955550519 :
– 2230790
>جم�م��وع��ة طبية ب�ح��اج��ة اىل
حما�سبة بدوام �صباحي الراتب
 65الف اخل�برة غري �رضورية
امل� ��وا��� �ص�ل��ات م � ��ؤم � �ن� ��ة ه�� �ـ :
2157150

يعلن عن حاجته للوظائف التالية

الفيزيائية

معاجلة فيزيائية  -تخفيف وزن
تك�سري �شحوم  -تن�شيط دورة دموية

0938038743
>مطلوب موظفة ادارية  /موظفة
�إ��شراف للعمل لدى �رشكة طبية
بالربامكة براتب  75الف �شهريا
اخلربة غري �رضورية العمر دون
 45ع ��ام ه��ـ – 2253712 :
0932412883
>فر�صة عمل مغرية مبعا�ش مغر
جدا هـ 0945557697 :
>وكالة دعاية تطلب م�صمم او
م�صممة يجيد العمل على برامج
الفوتو�شوب و االلي�سرتيرت و ان
دي ��زاي ��ن ه �ـ – 2332611 :
0944355358
>��ش�رك��ة جت��اري��ة ب �ح��اج��ة اىل
موظفة ( ا�ستقبال – �سكرتاريا
– خدمة زبائن ) بفرعها اجلديد
بالربامكة براتب � 50ألف �شهريا
العمر دون � 35سنة اخلربة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ:
2144402 – 0933606019
>مطلوب كا�شيرية لديها خربة
للعمل يف مطعم ب��امل��زة ب��دوام
�صباحي هـ 0932001319 :
– 2142994

�أمني م�ستودع :

 خربة التقل عن � 3سنوات بالعمل يف م�ستودعات الأدوية قادر على حتمل �ضغط العمل �شخ�صية قيادية -متفرغ ب�شكل كامل  -معفى من خدمة العلم

عمال جتميل وتو�ضيب

 -تفرغ كامل

 -قدرة على حتمل �ضغط العمل  -معفى من خدمة العلم

موزع

 حا�صل على �شهادة قيادة ولديه خربة بطرقات دم�شق متفرغ ب�شكل كامل معفى من خدمة العلمعلى من يجد بنف�سه املوا�صفات املطلوبة االت�صال على هاتف 0993317950 :
�أو �إر�سال � CVإىل hibapharmasy@gmail.com
>يلزمنا موظف يحمل �شهادة
�سواقة خا�صة او عامة للعمل
ل��دى ��شرك��ة �سائق او م�ساعد
�سائق براتب ثابت  +ن�سبة هـ :
–
5 6 4 1 5 4 2
0930147448
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
 /مق�سم – �سكرتاريا  -ا�ستقبال
 /للعمل ل ��دى ف��رع�ه��ا اجل��دي��د
بالربامكة براتب � 60ألف ال�شهادة
غري �رضورية العمر دون � 40سنة
و امل� ��وا� � �ص�ل��ات م� ��ؤم� �ن ��ة ه � �ـ :
0932412883 – 2253712

>مجموعة جتارية تعمل مبجال
املستحضرات الطبية تطلب موظفة
حصرا بقسم اإلشراف براتب 100
الف بدوام  9ساعات العمر من 20
سنة حتى  32سنة هـ 2274171 :
– 0961144445
>�رشكة ا�سترياد و ت�صدير باملزة
ترغب بتعيني موظفة ري�سيب�شن و
خدمة زبائن براتب  65الف العمر
دون � 30سنة دوام �صباحي
امل � ��وا�� � �ص �ل��ات م � ��ؤم � �ن� ��ة ه� � �ـ :
2157150

>مطلوب موظفة للعمل يف مكتب
يف الطلياين جانب املالية من
 -3.30 8.30ظ� �ه ��را ه � �ـ :
4 4 7 2 3 7 4
0951418823
>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
امل��وا� �ص�لات م��ؤم�ن��ة يف�ضل من
�سكان الربامكة و ما حولها هـ :
- 2144402 – 2135309
0966226640

�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 موظفة ادارية  /موظفة
ا��شراف للعمل لدى �رشكة طبية
بالربامكة براتب  75الف �شهريا
اخلربة غري �رضورية العمر دون
 45ع ��ام ه �ـ - 2215788 :
0988179715
>��ش�رك��ة ا� �س �ت�يراد و ت�صدير
بالربامكة بحاجة اىل �سكرترية +
م��و ظ�ف��ة ا�ستقبال للعمل لديها
ب��رات��ب ث��اب��ت � 60أل��ف �شهريا
التفرغ التام للعمل و املوا�صالت
م���ؤم��ن��ة ه� �ـ – 2253712 :
0932412883
>م�ط�ل��وب م �ن��دوب م�ب�ي�ع��ات ذو
خربة مع �شهادة �سوق مبعا�ش
م� � � � � �غ � � � � ��ري ج� � � � � � � � ��دا ه� � � � � � �ـ :
0945557697
>مطلوب انسة او شاب للعمل في
فندق في احللبوني تنظيف غرف
و دوام ليلي هـ – 2240040 :
2240041
>�صالة عر�ض منتجات �صنع يف
�سورية للعناية باملر�أة بحاجة اىل
موظفة حمجبة للعمل لدى �إحدى
� �ص��االت �ه��ا  /م���س��اك��ن ب� ��رزة –
احل�م��را  /مبجال املحا�سبة –
�سكرتاريا براتب � 50ألف العمر
دون � 40سنة املوا�صالت م�ؤمنة
االت� ��� �ص ��ال م ��ن  6-11ه� �ـ :
2256550 – 0965391473
>�رشكة ريا�ضية تعمل يف جمال
اندية ريا�ضية بحاجة اىل موظفة
ا� �س �ت�لام و ت�سليم و حما�سبة
بفرعها اجلديد باملزة براتب 65
الف الدوام �صباحي العمر دون
� 30سنة املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
2145877
>��ش�رك��ة جت��اري��ة ب �ح��اج��ة اىل
موظفة  /مق�سم – �سكرتاريا -
ا�ستقبال  /للعمل ل��دى فرعها
اجلديد بالربامكة براتب � 60ألف
ال�شهادة غري �رضورية العمر دون
� 40سنة و املوا�صالت م�ؤمنة هـ
– 2215788
:
0988179715
>شركة استيراد و تصدير تطلب
موظفة ذات مظهر الئق و شخصية
قوية في عدة مجاالت مكتبية بدوام
من  8و نصف صباحا حتى  5و نصف
مساء براتب 60الف هـ 2230790:
0954995000 -

>م�ستودع مواد طبية جتميلية
ب��ال�برام �ك��ة ب�ح��اج��ة �إىل طاقم
�إداري� � ��ة  /م��دي��رة ت�ن�ف�ي��ذي��ة –
ا�ستقبال – مق�سم  /براتب 60
�ألف �شهريا العمر دون � 40سنة
اخل � �ب� ��رة غ��ي��ر � �ض ��روري� � ��ة و
امل � ��وا�� � �ص �ل��ات م � ��ؤم � �ن� ��ة ه� � �ـ :
2144403 – 0966226640
– 2135309

سكرتاريا

>م �� �س �ت��ودع ط �ب��ي ب��ال�برام�ك��ة
بحاجة اىل �سكرترية انيقة للعمل
لديها ب��رات��ب  60ال��ف �شهريا
ال�ت�ف��رغ للعمل  +امل��وا��ص�لات
م�ؤمنة العمر دون � 40سنة هـ :
–
2 2 5 3 7 1 2
0932412883
>مطلوب �سكرترية ملحل ادوات
جتميل مبعا�ش مغري جدا هـ :
0945557697
>م �ط �ل��وب � �س �ك��رت�يرة حمجبة
لعيادة يف �شارع  29ايار الدوام
م � � ��ن  5-2م� � ��� � �س � ��اء ه� � � �ـ :
0933755651
>مستودع طبي يطلب سكرتيرة
للعمل لديه بدوام  9ساعات
براتب  80الف العمر من -20
 35سنة املهم التفرغ الكامل
للعمل اخلبرة غير ضرورية هـ
– 0955550519 :
2274171
>��شرك��ة جت��اري��ة ب�ح��اج��ة �إىل
�سكرترية حمجبة للعمل لدى
فرعها اجلديد بالربامكة بدوام
�صباحي براتب � 60ألف �شهريا
ال �� �ش �ه��ادة ث��ان��وي��ة ك�ح��د �أدن ��ى
اخل � �ب� ��رة غ��ي��ر � �ض ��روري� � ��ة و
امل � ��وا�� � �ص �ل��ات م � ��ؤم � �ن� ��ة ه� � �ـ :
– 0933606081
2144403
>جم�م��وع��ة جت��اري��ة تعمل يف
جم��ال اال� �س �ت�يراد بحاجة اىل
�سكرترية حمجبة �أنيقة للعمل
لدى فرعها اجلديد /بالربامكة
– احل �م��را  /ب� ��دوام �صباحي
براتب � 45ألف مبدئيا ال�شهادة
ثانوية كحد ادين متفرغة اخلربة
غري مطلوبة املوا�صالت م�ؤمنة
االت� ��� �ص ��ال م ��ن  6-11ه� �ـ :
2232246 – 2255351
>يلزمنا �سكرترية يف مكتب
حمامي دوام م�سائي من 5-9
ب ��رات ��ب ج �ي��د ج��رم��ان��ا ��س��اح��ة
الرئي�س هـ 0932796460 :

>يلزمنا �سكرترية ذات خربة و >م �ط �ل��وب ع �م��ال  /ع��ام�لات
ذات مظهر الئق هـ  4427123 :تنظيف الور�شات براتب مغري
ه� � � � �ـ – 5 6 5 5 7 9 2 :
– 0944950523
>��ش�رك��ة جت��اري��ة ب �ح��اج��ة اىل 0964847189
��س�ك��رت�يرة حمجبة للعمل ل��دى
مهن
فرعها اجلديد بالربامكة اخلربة
غري �رضورية التفرغ للعمل بدوام >م �ط �ل��وب ك��وم�ي��ك للعمل يف
من � 9صباحا حتى  5.30م�ساء مطعم باملزة ب��دوام �صباحي و
املوا�صالت م�ؤمنة العمر دون  40براتب جيد هـ – 2142994 :
�سنة براتب  60الف �شهريا هـ 0932001319 :
> 0932412883 - 2253712مطلوب معلم �سندوي�ش فالفل
>��ش�رك��ة ا� �س �ت�يراد و ت�صدير و بطاطا للعمل يف مطعم بدوام
بالربامكة بحاجة اىل �سكرترية � +صباحي هـ 0932001319 :
م��و ظ�ف��ة ا�ستقبال للعمل لديها – 2142994
ب��رات��ب ث��اب��ت � 60أل��ف �شهريا
رعاية وتنظيف
التفرغ التام للعمل و املوا�صالت
م���ؤم��ن��ة ه� �ـ > – 2215788 :م �ط �ل��وب مقيمة ل ��دى عائلة
0988179715
ب � � ��رات � � ��ب  80ال � � � ��ف ه� � � �ـ :
>عيادة �سنية بقد�سيا بحاجة اىل
0931606623
��س�ك��رت�يرة ذات خ�ب�رة م��ن �سكان
ق ��د�� �س� �ي ��ا و م� � ��ا ح� ��ول � �ه� ��ا ه � � �ـ �> :سيدة مقيمة للعمل لدى م�سنة
 0955151604االت�صال بني  6-3ن�صف مقعدة براتب مغري و
>م�ؤ�س�سة جتارية ترغب بتعيني اجلازة ا�سبوعية العمر من 35
�سكرترية للقيام بالأعمال املكتبية حتى �40سنة هـ 6388177 :
ف��ورا ب��دوام � 8ساعات بفرعها – 0936974209
باحلمراء ال�شهادة ثانوية كحد
>م �ط �ل��وب مقيمة ل ��دى عائلة
ادن��ى ب��دون خربة و املوا�صالت
ب � � ��رات � � ��ب  80ال � � � ��ف ه� � � �ـ :
م�ؤمنة االت�صال من  6-11هـ :
0940649505
2255351 – 0955553922
>م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة >مطلوب عامالت خدمة منزلية
اىل �سكرترية انيقة للعمل لديه لرعاية امل�سنني  /عمال تنظيف
براتب  60ال��ف �شهريا التفرغ الور�شات  /هـ 3325978 :
للعمل  +املوا�صالت م�ؤمنة العمر – 0992337260
دون � 40سنة هـ > 2215788 :مطلوب عاملة خدمة منزلية
– 0988179715
ل��رع��اي��ة م�سنة مقيمة او غري
>��ش�رك��ة جت��اري��ة ب �ح��اج��ة اىل م�ق�ي�م��ة ب��رات��ب  70ال ��ف ه �ـ :
–
��س�ك��رت�يرة حمجبة للعمل ل��دى 5 6 5 5 7 9 2
فرعها اجلديد بالربامكة اخلربة 0999786564
غري �رضورية التفرغ للعمل بدوام >مطلوب موظفة جتيد اعمال
من � 9صباحا حتى  5.30م�ساء
املنزل للعمل ربة منزل باملجتهد
املوا�صالت م�ؤمنة العمر دون 40
�سنة براتب  60الف �شهريا هـ  :ب��رات��ب م�غ��ري ل�ل�ج��ادي��ن ه �ـ :
– 0 9 3 7 7 7 9 0 4 8 0988179715 – 2215788
2216866
عمال
>م �ط �ل��وب مقيمة ل ��دى عائلة
>�رشكة طاقة �شم�سية بحاجة اىل ب � � ��رات � � ��ب  70ال � � � ��ف ه� � � �ـ :
عامل للعمل لديها يف�ضل من ذوي 0931606623
اخل�برة لال�ستعالم ب�ين 5-11
حالقة وجتميل
م �� �س��اء ه� �ـ – 6352149 :
0933395698
>�صالون حالقة ن�سائية راقي
>مطلوب عامل /ة /عادي على مبنطقة اتو�سرتاد املزة بحاجة
خطوط انتاج تعبئة و تغليف بدوام اىل �رضيبة �سي�شوار و معلمة
�صباحي او م�سائي اخلربة غري �سي�شوار ب��رات��ب م�غ��ري ه �ـ :
��ض�روري��ة ه �ـ – 0 9 3 2 6 7 1 1 2 2 – 5641542 :
6133816
0930147448

أزياء
>شركة البسة الجنوري بحاجة الى معلم
قوالب ذو خبرة  /عمال امبالج اخلبرة غير
ضرورية دمشق التجارة هـ 4418323 :

> �سائق يحمل �شهادة قيادة
عامة ( كل االليات ) يطلب عمال
لدى مدر�سة او عائلة او �رشكة او
ف �ن��دق  /ال�ع�م��ل ح ���صرا �ضمن
دم�شق هـ 0952479585 :
>رجل من اهايل دم�شق متعلم
يحمل �شهادة �سوق عامة يطلب
عمال لدى عائلة حمرتمة او احدى
ال�رشكات هـ 0941737503 :
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امل �ن��ازل ب��ات�ق��ان ( ف��رن غ ��از  > -م��در���س ل �غ��ة ع��رب �ي��ة ل�ك��اف��ة
غ�سالة – متديدات �صحية ) و
امل��راح��ل و ال�شهادتني خا�صة
غ�ي�ر ه ��ا ه� �ـ - 6354073 :
ب��ا� �س �ل��وب مم �ي��ز و م�ب���س��ط مع
>للبيع مع���دات مطعم ( 0944795733
قالية بطاطا حوضني –
اهتمام خا�ص بتعليم االعراب و
غاز صناعي راسني نحاس
م��راج�ع��ة ال �ق��واع��د ال���س��اب�ق��ة و
قطر  13سم – فرن بيتزا
���ص
ت
مخ
س
ر
���د
م
>
ب�أ�سعار منا�سبة و مدرو�سة هـ :
كهرب���اء و غ���از باب�ي�ن –
ء
���ا
ف
للضع
���ظ
ي
لتحف
با
توربني  1حصان مع هود
0947463795
ه���ـ  – 0944227977 :للبكا لو ر ي���ا و ا لتا س���ع
و االنتقا ل���ي ( م���واد >م��در���س ل�غ��ة ع��رب�ي��ة �أ��س�ل��وب
0988997969
حفظي���ة – فرنس���ي – متطور و حديث يف التدري�س
عر ب���ي ) للتخل���ص م���ن جلميع املراحل و امل�ستويات كافة
صعوبة احلفظ و التركيز
ه� � � � �ـ – 4 4 5 7 8 3 8 :
فني �صيانة م�ستعد ل�صيانة و عل���ى االس���ئلة الهامة هـ :
0932002624
�إ� �ص�لاح الأدوات امل�ن��زل�ي��ة يف 0956007964

