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

شــــركة ألبســــة بحاجة إلى

معلم سحب قوالب
بيجامة قميص نوم روب دوشامبر ذو خبرة جيدة
هاتف 0933527187 - 4418323 :

 عامل (ـة) تنظيف غرف �صباحي عامل (ـة) تنظيف عام �صباحيلال�ســـتعالم هـ 2116600 :

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

منزل م�ؤلف من طابقني امل�ساحة الكلية مع الرتا�سات
دومن واحد بالزبداين قرب جامع ال�شالح
هـ 2229443 / 0933211227 :
>ل�ل�ب�ي��ع ��ش�ق��ة مب����ش�روع دم��ر
�شارع املغرتبني م�ساحة 140م2
 3/غرف نوم و �صالون  /ك�سوة
مشروع دمر
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 7ديلوك�س اطاللة رائعة م�صعد
م�ساحة 140م3 / 2غرف نوم و  +مراب  +مولد الت�سليم فوري
��ص��ال��ون ك�سوة ديلوك�س طابو هـ 0945801619 :
اخ�رض م�صعد  +مراب  +ولدة
مزة
للبناء الت�سليم فوري للجادين هـ
>للبيع منزل باملزة مقابل دار
0945801619 :
للبيع �شقة مب�رشروع دم��ر ج  10البعث م�ساحة 160م 2اطاللة
جانب دوار الكني�سة بناء حجر على على اتو�سرتاد املزة ط 3ك�سوة
ال�شارع العام ار�ضي مع حديقة مليكية �سوبر ديلوك�س غرفتني
م�ساحة داخلية 140م + 2حيقة ن� ��وم و � �ص��ال��ون و ج �ل��و���س و
250م  2م��د خ��ل م�ستقل ي�صلح حمامني  +خدمات بناء كاملة ب
�سكني او جت��اري الت�سليم فوري  225مليون ب��دون و�سيط هـ:
0949599996
للجادين هـ 0945801619 :

فرصة عمل

>للبيع منزل باملزة فيالت غربية
ط ار��ض��ي م��ع حديقة  +م�سبح
م�ساحة داخلية 250م + 2حديقة
300م 2ك �� �س��وة ج �ي��دة م��دخ��ل
م�ستقل ي�صلح �سكني او جتاري
ال�ت���س�ل�ي��م ف� ��وري ل �ل �ج��ادي��ن هـ
0945801619:
>للبي���ع بدا ع���ي الس���فر
منزل باملزة فيالت شرقية
مس���احة 130م  2كس���وة
وس���ط سوكة ط 3التسليم
ف���وري للجادين فقط دون
وس���يط هـ 0944757061 :
– 6117552
>للبيع منزل على اتو�سرتاد املزة
ب�ع��د دار ال�ب�ع��ث ب �ن��اء جميل +
مدخل جميل �سوكتني ط 8اطاللة
على  3اجتاهات م�ساحة 190م2
ك�سوة ديلوك�س  3 /غرف نوم و
�صالون و جلو�س و حمامني و
��ش��وف��اج و خ��دم��ات ب�ن��اء كاملة
مطلوب  210مليون بدون و�سيط
هـ 0949599996:

شركة بحاجة إلى

سائقين وسائقات دراجات كهربائية
للعمل ضمن مدينة دمشق
وردية نهارية  7ساعات فقط

الرواتب مجزية جدًا

االتصال على الرقم 0954559649 :

يعلن فندق العامر عن حاجته

>للبيع على خط اجلبل منزل
ط 1م�ساحة 90م 2ك�سوة �سوبر
�سوبر ديلوك�س غرفتني ن��وم و
�صالون و جلو�س اطاللة على
ال�شارع ال�ع��ام مطلوب 100
م� �ل� �ي ��ون دون و�� �س� �ي ��ط ه � �ـ :
0949599996
>للبي���ع من���زل باملزة س���احة
الهدى طلعة صيدلية السهلي
ط ارضي  /طلوع  10درجات /
مساحة 160م 3 ( 2غرف نوم
 +صال���ون 11م و ع���رض 5م )
حكم محكمة بسعر  29مليون
هـ 0944590463 :

شقق متفرقة
>للبيع �شقة يف املالكي جانب
املول بناء حجر م�ساحة 300م2
 4 /غ��رف � 3 +صالونات /
ك�سوة ديلوك�س اط�لال��ة رائعة
م��راب  +مولدة للبناء الت�سليم
ف� � � � � ��وري ل� � �ل� � �ج � ��ادي � ��ن ه� � � �ـ :
0945801619
>للبي���ع من���زل عر ب���ي
ف���ي ب���اب س���ريجة جانب
املخت���ار طاب���و اخض���ر 3 /
غ���رف و منتفع���ات بس���عر
 28ملي���ون و ب���ازار ه���ـ :
0935434627
>ل�ل�ب�ي��ع ��ش�ق��ة ط��ري��ق ب�ي�روت
القدمي مفرق جبل الورد �سوكة
م�ساحة 80م 2ف��وق املحالت
م�شم�س ب�سعر  4.5مليون على
ال� �ب���ازار ي���ص�ل��ح ع� �ي ��ادة ه� �ـ :
0999558961

>للبيع او االجار غرفة و منافع
ملكية م�شرتكة ( قبو ) ب�شارع
�أ�سد الدين مقابل مدر�سة ابن
املعتز ال�سعر  4مليون نهائي هـ
– 0932378968 :
0938565525
>للبيع منزل يف تنظيم كفر�سو�سة
م�ساحة 190م 2اطاللة رائعة بناء
فخم قبلي غربي �رشقي ب�سعر
م� �غ ��ر ب� ��داع� ��ي ال� ��� �س� �ف ��ر ه�� �ـ :
0932892677
>للبيع �شقة ار�ضية يف �شارع
بغداد على ال�شارع العام ت�صلح
جلميع املهن يف ��ش��ارع مر�شد
خ�� � ��ا ط�� � ��ر 150م  2ه� � � � �ـ :
0933218411
>للبيع �شقة يف دمر البلد اول
طلعة قا�سيون طابق ار�ضي قرب
الطريق العام  3غرف و �صالون
م�ساحة 115م 2ك�سوة عادية
بدون فر�ش كاتب عدل ب�سعر 40
مليون هـ 0947249116 :
>ل�ل�ب�ي��ع م �ن��زل ع��رب��ي ب��امل�ي��دان
جزماتية م�ساحة 182م 2ي�صلح
��س�ك��ن و ي���ص�ل��ح حم ���ضر ه��ـ :
0990431286
>ل �ل �ب �ي��ع او امل �ق��اي �� �ض��ة م�ن��زل
بكورني�ش التجارة طابو اخ�رض 3
غ��رف و �صوفا بلكون الت�سليم
ف � � � � � ��وري ل� � �ل� � �ج � ��ادي � ��ن ه � � � �ـ :
0951553163
>للبيع او املقايضة منزل في
قدسيا ساحة املعهد مقسوم
ش���قتني 60م  2غرفت�ي�ن و
منا ف���ع س���وبر ديلو ك���س و
90م 2ث�ل�اث ارب���اع الكس���وة
ش���مالي ش���رقي ط 5ب 25
ملي���ون قبال للتف���اوض هـ +
واتس 0938053123 :

>للبيع �شقة بالعدوي قبل جامع
الثناء ط 3ك�سوة �سوبر ديلوك�س
اطاللة جميلة م�ساحة 160م32
هـ 0933218411 :
>للبيع منزل يف نهر عي�شة دخلة
دخلة قبل �سوق عا�صم من جهة
ف���روج وائ���ل ط 4/ 3غ ��رف و
�صالون 120 /م� 2شمايل غربي
زاوية ك�سوة جيدة بناء كل طابق
�شقة فقط ال�سعر بعد املعاينة
وات�س هـ 0992974372 :
>للبيع �شقة يف �ضاحية قد�سيا
ال�سكن ال�شبابي ج  7فئة �/أ /
ار�ضية مع حديقة حرف  Lبريء
ال ��ذم ��ة ه� �ـ – 4472374 :
0951418823
>للبيع منزل في الطلياني
غرف���ة و صالون و حديقة
مس���احة 70م  23كس���وة
فاخرة للجادين فقط دون
وسيط هـ 0944757061 :
– 6117552
>للبيع منزل يف نهر عي�شة دخلة
دخلة قبل �سوق عا�صم من جهة
ف��روج وائ��ل 60م 2ملحق ط4
ك�سوة ممتازة غرفتني  +م�رشقة
ب�ف�ت�ح��ة � �س �م��اوي��ة ال���س�ع��ر بعد
امل�� �ع� ��اي�� �ن� ��ة ه� � � � �ـ وات� � � �� � � ��س :
0992974372
للبيع او املقاي�ضة منزل بالق�صور
�شارع اخلطيب ط 1طابو اخ�رض
 4غرف و �صوفا الت�سليم فوري
للجادين هـ 0951553163 :
>للبيع �شقة يف جرمانا �ساحة
ال�سيوف مدخل اجلناين على
الهيكل م�ساحة 130م 2واجهة
 +ط ��اب ��و دون و� �س �ي��ط ه� �ـ :
0932619915

نقل عف�ش

للخدمات
الوالء
تنظيف وتعزيل �شقق  -فيالت � -شركات

>ل�لاج��ار منزل خلف املجتهد
م ��وازي� �ن ��ي ط 3 / 1غ� ��رف و
�صالون  /مفرو�ش ديلوك�س و
ك�سوة ديلوك�س باجر �شهري
 200ال ��ف و دف ��ع ��س�ن��ة ه� �ـ :
0944659528
>لالجار على اتو�سرتاد املزة
جانب الركن الفرن�سي  3غرف
نوم و �صالون ط 2مفرو�ش ( مع
الفر�ش او بدون ) خدمات بناء
كاملة اطاللة على االتو�سرتاد
مطلوب  4.5مليون �سنويا بدون
و�سيط هـ 0949599996 :
>لالجار �شقة يف علرنو�س ط3
>�شقة مفرو�شة لالجار يف املزة
مع م�صعد  4غ��رف و �صالون
اتو�سرتاد غرفتني نوم و �صالون
فر�ش و ك�سوة جيدة اجار �سنوي
م� �ق ��اب ��ل ق� ���ص�ر ال� � �ع � ��دل ه� � �ـ :
ه� � � � �ـ – 4 4 7 2 3 7 4 :
0966476859
0951418823
>ل�ل�اج��ار م �ن��زل ب��امل��زة فيالت
غربية على ال�شارع العام غرفتني >يوجد غرفة و منافع م�شرتكة
نوم و �صالون و جلو�س  +حمامني لبنت او بنتني يف �شارعى الثورة
مفرو�ش فر�ش ديلوك�س  +كراج �سوق النحا�سني حارة الغنم هـ
– 2326854
لل�سيارات ط 1مطلوب  5مليون :
�سنويا  /ال��دف��ع �سنوي  /دون 0944574456
و�سيط هـ 0949599996 :
>لالجارغرفةومنتفعاتها
مفرو�شة
>لالجار بدم�شق غرف
مستقلة مفروشىة لعائلة
( � ) 3+2رسير  +حمام  +براد او لنس���اء مزة  86مدرس���ة
 +مكيفة �ضمن ( البيت ال�شامي مع خدمة راوتر  4ميغا هـ
) �شارع بغداد دخلة القزازين 0936047187 :
خ� �ل ��ف ج� ��ام� ��ع اجل � � � ��وزة ه�� �ـ :
>ل�لاج��ار م�ن��زل ب��امل��زة فيالت
0936855455- – 2320771
غربية على ال�شارع العام م�ساحة
0933554418
الداخلية 600م 2طابقني كل
>ل�ل�اج��ار م �ن��زل ب��امل��زة فيالت ط��اب��ق 300م 2م ��ع ح��دائ��ق
غربية بعد حاجز االت�صاالت 300 3م 2و م���س�ب��ح و ك��راج
غ��رف ن��وم و ��ص��ال��ون مفرو�ش لل�سيارات  /جتاري  /ك�سوة
ك�سوة و فر�ش ممتاز ط 1مطلوب ممتازة ي�صلح ل�رشكة او ملكاتب
 3.6مليون �سنويا بدون و�سيط مطلوب  40مليون بدون و�سيط
هـ 0949599996 :
هـ 0949599996 :
>ل�لاج��ار م�ن��زل يف املهاجرين
>ل�لاج��ار �شقة يف املهاجرين
�سكة  5/غرف و �صالون  /ط2
ل� �ل� �ج���ادي���ن االت� � ��� � �ص � ��ال ه� � �ـ  :اجل��ادة اخلام�سة ط 2فني مع
م�صعد غرفتني و �صالون ك�سوة
0954769790
>لالج���ار الس���نوي من���زل ديلوك�س هـ 0933819545 :
با مل���زة في�ل�ات ش���رقية >ل�لاج��ار غ��رف��ة م�ف��رو��ش��ة مع
غرفت�ي�ن و صال���ون كس���وة منتفعات نظام �سويت  /معزولة
جي���دة ب���دون فرش بس���عر
 /يف املزرعة ت�صلح لطالب او
 3ملي���ون س���نويا قا ب���ل
طالبة ب�سعر  65ال��ف �شهريا
للتف���اوض دون و س���يط
ه���ـ ك  – 0944757061االت �� �ص��ال ب �ع��د  2ظ �ه��را ه��ـ :
0955203020
6117552
>ل�ل�اج��ار م �ن��زل ب��امل��زة فيالت >ل�ل�اج��ار م �ن��زل ج��ان��ب دوار
املوا�ساة مقابل نبيل نفي�سة بناء
�رشقية  3غرف نوم و �صالون و
حجر ط 8اطاللة رائعة غرفتني
حمامني بدون فر�ش ك�سوة جيدة
نوم و �صالون و جلو�س ك�سوة و
اطاللة جميلة ط 6مطلوب  3مليون ف��ر���ش دي�ل��وك����س م�ط�ل��وب 3.3
� �س �ن��وي��ا ب � ��دون و� �س �ي��ط ه� �ـ  :مليون �سنويا بدون و�سيط هـ :
0949599996
0949599996
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>مؤسسة جتارية عامة باملزة بحاجة
الى موظفة استعالمات – اشراف
براتب  65الف العمر دون  30سنة
>م��ط��ل��وب ل��ل����ش�راء م� �ن ��زل يف >لالجار �صالة عر�ض او �رشكة
موظفون
الدوام  8ساعات ملتزمة بالعمل هـ :
�ضاحية قد�سيا او بيت �شبابي او ك�سوة لوك�س م�ساحة 70م/ 2
دفرت من �صاحب العالقة مبا�رشة ط /5ب � � ��رج دم � �� � �ش� ��ق ه� � �ـ � > :رشكه جتاريه يف دم�شق بحاجه 0954995000 - 2274171
دون و�سيط هـ 0933667594:
– 3451093

>مكتب للبيع ب��امل��زة ب��رج تالة
طابق اول م�ساحة  46م 2زاوية
ك�سوة جيدة ب�سعر  58مليون
ه� � � � �ـ – 6 1 3 0 3 3 9 :
0955745463
>للبيع مكتب جتاري م�ساحة 60م2
و  75م 2طابق ثالث دوار حمافظة
مقابل  MTNفروغ  +ملكية الت�سليم
ف��وري ي�صلح جت��اري او �سكني هـ :
0951418823 – 4472374
>للبيع مكتب جت��اري يف املزة
برج تاله 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

0933232021
>لالجار قبو م�ساحة 25م 2يف
ال��زاه��رة اجلديدة بناء ا�ساتذة
اجلامعة  /م�ستودع ح�رصا /
هـ0991041737 :
>لالجار م�ستودع قبو جتاري
يف اجل ���سر االب �ي ����ض م�ساحة
200م 2ي�صلح لكل املهن االجار
 4م � �ل � �ي� ��ون و ب � � � � ��ازار ه� � �ـ :
0966184190

>ارض للبيع مساحة 22
قصبة مبنطقة دمر الغربية
توسع خلف مشفى االمويني
( حمشو ) غربي وزارة
املصاحلة و املغتربني هـ :
0932794964

>للبيع ار�ض م�ساحة  5دومن
>للبيع محل جتارية في قلب قرب ج�رس معلوال ت�صلح للبناء
دوير الشيخ سعد  /طرطوس او الزراعة طابو اخ�رض ب�سعر
 /مس���احة  24م 2كسوة سوبر  3مليون هـ 0936936846 :
دسلوكس بسعر 7مليون نهائي >للبيع ارض طابو مفرزة في
بداعي السفر للجادين فقط قلعة جندل جنوب قطنا غرب
هـ 0996339132 :
خان الشيح هـ 6823448 :
و
برو�ستد
�روج
>للبيع حمل ف�
– 0933594898
�شاورما م�ساحة 50م 2مع كامل
>للبيع ار�ض على طريق بريوت
التجهيزات يف املزة ال�سعر بعد
ج��ان��ب امل�ط�ع��م ال���س��وي���سري /
امل �ع��اي �ن��ة ل �ل �ج��ادي��ن ف �ق��ط ه� �ـ :
اح��ج��ام خم�ت�ل�ف��ة  /مرخ�صة
0933568282
>للبيع حملب على العظم م�ساحة جت��اري �سياحي ت�صلح جلميع
29م 2بامليدان قاعة جانب فرن امل�شاريع ب�سعر مغر للجادين هـ
0932892677 :
معيقل هـ 0990431286 :

اىل موظف حا�صل على �إجازة يف
الهند�سة امليكانيكية لديه خربه ب�آالت
ت�شكيل و ت�شغيل امل �ع��ادن cnc
املربجمة والتقليدية من لديه الرغبه
ار�سال ال�سريه الذاتية على الربيد
االلكرتوين @ Swedcompany
yahoo.com
>جمموعة طبية بحاجة اىل موظفة يف
ع ��دة جم ��االت ل ��دى ف��رع�ه��ا اجل��دي��د
بالربامكة متلك �شخ�صية قوية و مظهر
الئق براتب  75الف املوا�صالت م�ؤمنة
هـ 0932412883 – 2253712 :
> فر�صة عمل مم�ي��زة مبعا�ش
م � � � �غ� � � ��ري ج � � � � � � � � ��د ًا ه � ��ات � ��ف
0945557697
>م�ؤ�س�سة ريا�ضية بحاجة ملحا�سبة +
مق�سم باملزة ال��دوام �صباحي الراتب 65
الف املوا�صالت م�ؤمنة العمر دون � 30سنة
و اخلربة غري �رضورية هـ 2145877 :
>م�ط�ل��وب للعمل ل�رشكة جتارية
م�رشفة ادارية راتب  +عمولة هـ :
0936445544 – 2335030
>مطلوب اخ�صائي  /اخ�صائية
م�ساج من ذوي اخلربة و يف�ضل
احلا�صلني على �شهادات للعمل
يف مركز مبنطقة الرو�ضة هـ :
0935683489
>جم �م��وع��ة ح��دي �ث��ة امل �ن �� �ش ��أ م�ق��ره��ا
الرئي�سي بالربامكة بحاجة �إىل �آن�سة
للعمل لدى �صالتها اجلديدة باحلمرا
بدوام �صباحي براتب � 60ألف �شهريا
اخلربة غري مطلوبة و املوا�صالت م�ؤمنة
يف�ضل من �سكان الربامكة و ما حولها
ه� �ـ 2144402 – 2135309 :
-0966226640

>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
ا�ستقبال – مق�سم – �سكرتاريا
للعمل لدى فرعها اجلديد بالربامكة
براتب  60الف املوا�صالت م�ؤمنة و
يف�ضل م��ن �سكان رك��ن ال��دي��ن –
م�ساكن برزة – مزة هـ 2215420 :
– 0966644144
>مكتب �سفريات بحاجة اىل
م��وظ�ف��ة ب� ��دوام ��ص�ب��اح��ي ه �ـ :
–
2 2 1 7 0 0 4
0991241322
>مطلوب موظفة للعمل يف مكتب
يف الطلياين ج��ان��ب امل��ال�ي��ة من
 -3.30 8.30ظ � �ه� ��را ه� � �ـ :
0951418823 - 4472374
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
ا�ستقبال – مق�سم – �سكرتاريا
للعمل لدى فرعها اجلديد بالربامكة
براتب  60الف املوا�صالت م�ؤمنة
و يف�ضل من �سكان ركن الدين –
م�ساكن برزة – مزة هـ 2253712 :
– 0932412883
>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 40
�سنة اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت
م ��ؤم �ن��ة ه� �ـ – 0966226640 :
2135309 – 2144403
> مطلوب مندوب مبيعات ذو
خربة مع �شهادة �سوق مبعا�ش
مغري جد ًا 0945557697
>��شرك��ة جت��اري��ة تطلب م �ن��دوب��ات و
مندوبني رواتب مغرية  +ن�سبة عالية هـ
0936445544 – 2335030 :

�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

>مطلوب موظف او موظفة للعمل
يف حمل بيع مكياجات و عطورات
اخلربة مطلوبة هـ 4446984 :
– 0944434783
>�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 � 50أل ��ف ال�ع�م��ر دون � 35سنة
املوا�صالت م�ؤمنة االت�صال من  6-11هـ
2256550 – 0965391473 :
>��شرك��ة جت��اري��ة ب�ح��اج��ة اىل موظفة
ا�ستقبال – مق�سم – �سكرتاريا للعمل
لدى فرعها اجلديد بالربامكة براتب 60
ال��ف املوا�صالت م�ؤمنة و يف�ضل من
�سكان ركن الدين – م�ساكن برزة – مزة
هـ 0967955755 – 2215788 :
>�رشكة جتارية تطلب �آن�سة حمجبة
للعمل لديها بفرعها اجلديد بالربامكة
ال�ع�م��ر دون � 35سنة ب ��دون خ�برة
براتب � 60أل��ف املوا�صالت م�ؤمنة
االت �� �ص��ال م��ن  6-11م���س��اء ه �ـ :
2232246 – 0934241443
>يلزمنا موظفة بوفيه ملكتب يف
�شارع بغداد لتحديد املقابلة هـ :
– 4428791 – 5026
4428790
>�رشكة طبية بدم�شق بحاجة اىل
حما�سبة خريجة معهد او كلية
جتيد العمل على برنامج االمني
ه� � �ـ – 0993335055 :
4476025
>جمموعة جتارية باملزة ترغب بتعيني
موظفة انيقة ال�شهادة مطلوبة ق�سم خدمة
الزبائن براتب  65الف الدوام �صباحي
� � 8س��اع��ات ال �ع �م��ر دون �� 30س�ن��ة و
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2145877 :
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مركز �شام للم�ساج العالجي
Sham Massage therapy

يعلن عن حاجته �إىل

�أخ�صائيات و�أخ�صائيني م�ساج
اخلربة مطلوبة ويف�ضل ذوي ال�شهادات
رو�ضة  -جادة كرد علي هاتف 0935683489 :

>��ش�رك ��ة جت ��اري ��ة ب �ح��اج��ة اىل
موظفة ( ا�ستقبال – �سكرتاريا
– خدمة زبائن ) بفرعها اجلديد
بالربامكة براتب  50الف �شهريا
العمر دون � 35سنة اخلربة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ:
2144402 – 0933606019
>يلزمنا موظفة لق�سم املبيعات
ملكتب ب�شارع بغداد متلك خربة
تزيد عن � 3سنوات هـ 5026 :
– 4428791 – 4428790

مطعم قيد الإفتتاح
بحاجة �إىل

�شيف غربي � +شيف �شرقي
بدوام م�سائى و�صباحي

وعمال مطبخ ومطعم

مكان العمل املزة  -قرب املوا�ساة

لال�ستف�سار هاتف 0941551550 / 0944474020 / 6644699

سكرتاريا
ف��ورا ب��دوام � 8ساعات بفرعها
باحلمراء ال�شهادة ثانوية كحد
> مطلوب �سكرترية ملحل �أدوات
ادن��ى ب��دون خربة و املوا�صالت
جتميل مبعا�ش مغري ج��د ًا هـ م�ؤمنة االت�صال من  6-11هـ :
2255351 – 0955553922
0945557697
> ��ش�رك���ة جت� ��اري� ��ة ب �ح��اج��ة > مطلو ب لشر كة ا عال نية
ل�سكرترية �أنيقة متفرغة للعمل طبية سكرتيرة تنفيذية لدى
ب��رات��ب � 50أل� ��ف ال�ع�م��ر دون فرعها بالبرامكة بدوام صباحي
�40سنة امل��وا� �ص�لات م��ؤم�ن��ة و الشهادة ثانوية كحد ادنى
اخل��ب��رة غ�ي�ر � �ض�روري� ��ة ه� �ـ  :العمر دون  32سنة براتب
2 2 1 5 4 2 0
–  50ألف هـ - 2230790 :
0966644144
0956013000
>م�ؤ�س�سة جتارية ترغب بتعيني
�سكرترية للقيام بالأعمال املكتبية

Job opportunity

Agri&Trade Arab Est.is seeking for
)an Executive Secretary ( female
for its head office in Damascus
.Candidates should have Excellent
)English,Computer ( Word &Excel
.and logistics skills
Qualified candidates are requested to
:submit their CV to the following email
said_habbal@hotmail.com

�رشكة جتارية بحاجة ل�سكرترية
حمجبة للعمل لديها براتب 50
�أل � ��ف ال �ع �م��ر دون � 40سنة
املوا�صالت م�ؤمنة و اخلربة غري
��ضروري��ة ه �ـ – 2215788 :
0967955755
>مطلوب للعمل ان�سة يف عيادة
طب ا�سنان �سكرترية او م�ساعدة
�سنية للعمل يف �شارع خالد بن
الوليد و يف�ضل من �سكان املنطقة
و ما حولها هـ – 2244050 :
0944411444

شركه تجاريه في دمشق
بحاجه الى موظف

بالشروط التالية
 - 1حاصل على إجازة في الهندسة الميكانيكية لديه خبره
بآالت تشكيل و تشغيل المعادن  cncالمبرمجة والتقليدية
- 2اتقان العمل على البرامج المكتبية مايكروسوفت اوفيس
- 3يفضل أن يكون من سكان محافظة دمشق
 - 4الدوام من 4 - 8
من لديه الرغبه ارسال السيره الذاتية على البريد
االلكتروني Swedcompany @yahoo.com
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سكرتيرة

>مطلوب �سكرترية ذات مظهر
الئ ��ق و ��ش�ك��ل ح���س��ن مل��در��س��ة
�شهادات �سواقة براتب  45الف
ه� � � � �ـ – 2 2 5 2 6 4 1 :
0997475568
>جمموعة جتارية تعمل يف جمال
اال� �س �ت�يراد ب�ح��اج��ة اىل �سكرترية
حم�ج�ب��ة �أن �ي �ق��ة للعمل ل ��دى فرعها
اجلديد /بالربامكة – احلمرا  /بدوام
��ص�ب��اح��ي ب��رات��ب � 45أل ��ف مبدئيا
ال�شهادة ثانوية كحد ادين متفرغة
اخلربة غري مطلوبة املوا�صالت م�ؤمنة
االت�صال من  6-11هـ 2255351 :
– 2232246
>مطلوب للعمل ب�شكل ف��وري
ل�رشكة �سكرترية راتب  +عمولة
دوام ج���زئ���ي او ك �ل��ي ه� �ـ :
0936445544 – 2335030
>�رشكة طبية لألب�سة التنحيف
تطلب للعمل لديها باملزة �سكرترية
تنفيذية  /حما�سبة � /إ��شراف
موظفني الدوام �صباحي الراتب
� 65أل��ف العمر دون � 30سنة و
امل � ��وا�� � �ص �ل��ات م � ��ؤم � �ن� ��ة ه� � �ـ :
2145877

> مر كز جتميلي في با ب
مصلى بحاجة الى سكرتيرة
محجبة العمر دون  30سنة
براتب  45ألف اخلبرة غير
ضرورية هـ – 2274171 :
0961144445

> ��ش�رك���ة جت� ��اري� ��ة ب �ح��اج��ة
ل�سكرترية �أنيقة متفرغة للعمل
براتب � 50ألف العمر دون 40
�سنة املوا�صالت م�ؤمنة و اخلربة
غري �رضورية هـ 2253712 :
– 0932412883
> ��ش�رك���ة جت� ��اري� ��ة ب �ح��اج��ة
ل�سكرترية حمجبة للعمل لديها
براتب � 50ألف العمر دون 40
�سنة املوا�صالت م�ؤمنة و اخلربة
غري �رضورية هـ 2215420 :
– 0966644144
>��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

>شركة طبية ترغب بتعيني
سكرتيرة للقيام باألعمال
املكتبية فورا بدوام 8
ساعات شهادة ثانوية كحد
ا د نى ا ملو ا صال ت مؤ منة
براتب  50ألف العمر دون
 30سنة هـ – 2230790 :
0934443999

> ��ش�رك���ة جت� ��اري� ��ة ب �ح��اج��ة
ل�سكرترية �أنيقة متفرغة للعمل
براتب � 50ألف العمر دون 40
�سنة املوا�صالت م�ؤمنة و اخلربة
غري �رضورية هـ 2253712 :
– 0932412883
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> � �ش�رك� ��ة جت � ��اري � ��ة ب �ح��اج��ة
ل�سكرترية حمجبة للعمل لديها
براتب � 50ألف العمر دون 40
�سنة املوا�صالت م�ؤمنة و اخلربة
غري ��ضروري��ة هـ 2253712 :
– 0932412883

عمال
> مطلوب عاملة تنظيفات
للعمل في شركة خاصة في
منطقة الطلياني لالتصال على
الرقم هـ – 3348290 :
3348291

>يلزمنا عمال و عامالت للعمل
يف معمل ت�صنيع درفات مطابخ
ب� �خ�ب�رة او ب � ��دون خ�ب��رة ه� �ـ :
0933750736
>بحاجة اىل عامل /ة /للعمل
ل��دى ��شرك��ة على خ�ط��وط انتاج
تعبئة و تغليف بدوام و راتب جيد
العمل فوري و بدون خربة هـ :
5641542 – 0930147448

مهن

>يلزمنا ان�سات للعمل يف مطعم
بدم�شق هـ 0946117475 :
>يلزمنامعلماونصفمعلم
مطاب���خ للعمل في س���احة
عرن���وس ه���ـ – 4458625 :
0944294110
>يلزمن���ا معل���م حلوي���ات
نواش���ف و بيتيف���ور م���كان
العم���ل داخ���ل دمش���ق على
م���ن يج���د لدي���ه االلت���زام
بالعم���ل االتص���ال عل���ى
الرقم هـ 0966318062 :
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رعاية وتنظيف

>مطلوب م��درات منزل للعمل
لدى عائلة بطرطو�س براتب 100
ال� � � � � ��ف ب � ��ال� � ��� � �ش� � �ه � ��ر ه� � � � �ـ :
0940649505
>م�ط�ل��وب مقيمة ل��دى م�سنة
ب��رات��ب  80ال��ف بال�شهر ه�ـ :
0931606623
>مطلوب عامالت خدمة منزلية
لرعاية امل�سنني  /عمال تنظيف
الور�شات  /هـ 3325978 :
– 0992337260

حالقة وجتميل

�صالون حالقة ن�سائية راقي مبنطقة
اتو�سرتاد املزة بحاجة اىل �رضيبة
�سي�شوار و معلمة �سي�شوار ذو
خ�برة منيكور و ب��دي�ك��ور براتب
مغري ه�ـ – 0932671122 :
6133816

سائقني

>�رشكة بحاجة اىل �سائقني/
��س��ائ�ق��ات دراج� ��ات كهربائية
للعمل �ضمن مدينة دم�شق وردية
تهارية � 7ساعات فقط الرواتب
جمزية هـ 0954559649 :
>�رشكة توزيع تعمل داخ��ل مدينة
دم�شق وم�رشوع دمر ترغب بتوظيف
�سائق �سيارة و�سائق دراجة كهربائية
هاتف 0938611611
>مطلوب موظف يحمل �شهادة
�سواقة خا�صة او عامة للعمل لدى
��شرك��ة ك�سائق او م��وزع براتب
ثابت  +ن�سبة هـ 0930147448 :
5641542 -

>ترجم���ان محل���ف عربي
انكلي���زي يعمل ف���ي املكتب
الكائ���ن في توس���ع ضاحية
قدس���يا اجلزي���رة الرابع���ة
محض���ر  9 8ا ملد خ���ل
الثان���ي ط 3ش���قة  13ه���ـ :
0933848726

> م���درس لغ���ة رو س���ية و
انكليزي���ة خبي���ر  /دروس
لغ���ة عر بي���ة للجا لي���ة
الروس���ية  +تعليم احملادثة
باللغة الروسية للمبتدئني
و تعلي���م العربي���ة لل���روس
 /ه���ـ – 0944491978 :
6613046

>م ��در� ��س خم �ت ����ص ب�ت��دري����س
الريا�ضيات و الفيزياء و الكيمياء
للمرحلتني االعدادية و الثانوية و
خا�صة ال�شهادتني ا�سعار خا�صة
ملنطقة املزة هـ 0933309411 :
– 6615883
>جل�سات تدري�س لغة عربية
ل�ك��اف��ة امل��راح��ل و ال�شهادتني
خا�صة يت�ضمن �رشحا للمنهاج
مع مراجعة للقواعد ال�سابقة و
تدريب على االع��راب با�سلوب
مم � � �ي� � ��ز و م � �ب � �� � �س� ��ط ه ـ:
0964967996
>مدرس مختص بالتحفيظ
للضعفاء للبكالوريا و التاسع
و االنتقالي ( مواد حفظية –
فرنس���ي – عربي ) للتخلص
من صعوبة احلفظ و التركيز
عل���ى االس���ئلة الهام���ة ه���ـ :
0956007964

>م��در���س ريا�ضيات – فيزياء –
كيمياء لكافة ال�صفوف و خا�صة
ال�شهادات ( تا�سع علمي – �صناعة
– معلوماتية ) و متابعة الطالب
ب�شكل ي��وم��ي ل�ك��اف��ة امل� ��واد ه �ـ :
0932669269 – 2718472
>مدر�س م�ستعد العطاء درو�س
بالريا�ضيات – فيزياء – كيمياء
– عربي لطالب ال�شهادة االعدادية
و م��رح �ل��ة ال�ت�ع�ل�ي��م اال��س��ا��س��ي
با�سعار منا�سبة هـ 5133871 :
– 0933258622
>مدرس انكليزية و فرنسية
خبي���ر متخص���ص باملناه���ج
اخلا ص���ة و احلكومي���ة (
ش���و يفا ت – و طني���ة –
س���ورية حديث���ة ) دورات
خا ص���ة للش���هادات تقو ي���ة
للضعف���اء – ترجم���ة كتب –
محادثة لسيدات األعمال هـ
6613046 – 0944491978

> للبيع مانطو فرو طبيعي لون
ا� � �س� ��ود اي � �ط� ��ايل ط ��وي ��ل ه � �ـ :
0944871296

>للبيع �سيارة �شانا بيني موديل
� 4 /2008سلندر  /قفل مركزي
جعاز حتكم عداد  55الف كم
ال�سعر مليونان و  225الف هـ
– 0949643350 :
3325830
>للبيع م�ي�ك��رو م ��ازدا م��ودي��ل
 2008ت�سجيل  2016خط مزة
ج� �ب ��ل ك � ��راج � ��ات ج ��دي ��د غ�ير
م�ستعمل و مل يعمل �سابقا هـ :
–
2 2 2 1 7 8 1
0969419308

للبيع
بداعي السفر

جريدة
إعالنية أسبوعية كبرى

ورقية  -إلكترونية مرخصة في جميع المحافظات السورية

لإلستعالم 0933545493 :

