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يعلن فندق العامر عن حاجته
لال�ســـتعالم هـ 2116600 :

مطلوب للعمل

لشركة حلويات كبرى في دمشق
 - 1ريس بسطة مبيعات ( خبرة التقل عن  10سنوات )

 - 2ريس في التعبئة والتغليف

( خبرة التقل عن  10سنوات )

الخبرة مطلوبة  -الراتب جيد

لمن يجد في نفسه الكفاءة والمواصفات المطلوبة
الرجاء االتصال على الرقم التالي مابين الساعة 10
صباح ًا حتى الساعة  4عصراً

لتحديد موعد المقابلة هـ 0996753036 :
مطلوب للعمل

شــــــركة تجارية خاصة تعمل في مجال التوزيع

بحاجة إلى مندوبين  -مندوبات مبيعات
ذو خبرة في مجال المبيعات التقل عن ثالث سنوات

على الراغبين االتصال على األرقام التالية
0969999264 / 0969999266 / 56393666
من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر
عنوان الشركة  :ريف دمشق  -جرمانا  -الجناين

مزة

>للبيع منزل باملزة جبل م�ساحة
100م 2ك�سوة ملكية طابق اول هـ
0932873289 :
>للبيع على اتو�سرتاد املزة اعمدة
بناء ت�صلح جت��اري موقع مميز
على ال�شارع مبا�رشة ب�سعر مغري
للجادين فقط دون و�سيط ه��ـ :
0944757061
>للبيع م��ن��زل ب��امل��زة اتو�سرتاد
ك�سوة جيدة جدا م�ساحة 85م2
ب�������س���ع���ر  80م����ل����ي����ون ه������ـ :
0932873289

>للبيع منزل باملزة  86خلف معهد
اللغات غرفة وز منافعها م�ساحة
40م 2اك�ساء جيد ط 3ب�سعر 6
مليون هـ 0991830839 :
>للبيع منزل باملزة طريق اجلالء
ك�سوة و�سط ط 4م�ساحة 100م2
ب���������س����ع����ر  95م�����ل�����ي�����ون ه�������ـ :
0932873289
>للبيع بداعي ال�سفر منزل باملزة فيالت
مشروع دمر
�رشقية ط� 5سوكة �شمايل �رشقي م�ساحة
145م 2ك�����س��وة مم��ت��ازة ج��اه��ز لل�سكن >للبيع يف م����شروع دم��ر طابق
ت�سليم فوري للجادين فقط دون و�سيط هـ ار���ض��ي م��ع ح��دائ��ق و م�سبح و
���ش�لاالت 250م 2ك�سوة �سوبر
6133267 – 0944757061 :

ي�صلح �سكني او جتاري  3غرف
نوم و �صالونني و  3حمامات طراز
اوروبي هـ 0965006547 :

شقق متفرقة

>للبي���ع او لالج���ار من���زل
عرب���ي بكامل���ه طابق ارضي
 +طا ب���ق عل���وي االر ض���ي
غرفت���ان و فس���حة س���ماوية
و منافع ش���ارع الث���ورة جانب
مدرس���ة اب���ن الن���دمي ه���ـ :
0956854462
>للبيع عقار يف ابو رمانة جانب
الداما روز 200م 2الر�ضي �سوكة
 3اجتاهات مدخالن من البناء و
م�ستقل باال�ضافة لكراج �سيارة
 300مليون هـ 0965006547 :

مركز �شام للم�ساج العالجي
Sham Massage therapy

عرو�ض بداية عام 2018
خصم  ٪ 30على كل أنواع المساجات بإشراف نخبة من األخصائيين للرجال

وقسم خاص من األخصائيات للنساء
م�ساج �إ�سرتخائي  -م�ساج ريا�ضي  -م�ساج الر�أ�س والوجه
تختلف الأ�سعار ح�سب مدة ونوع اجلل�سة
�أبو رمانة  -رو�ضة  -جادة كرد علي هاتف 0935683489 :
>للبيع �شقة ب�ضاحية قد�سيا ج
 f3بناء حجر ط 1م�ساحة 200م2
تقريبا على العظم درج رخام +
م�صعد اطاللة جيدة حكم حمكمة
قبلي غربي �شمايل موقف �سيارات
كبري للجادين دون و�سيط ب�سعر
 55مليون قابل للم�ساومة هـ :
0988266149
>للبيع منزل بالت�ضامن �شارع
ا�سكندرون غرفتني و �صالون هـ
0956603245 :
>للبيع �شقة ب�رشقي ركن الدين
���ش��ارع ���ص�لاح ال��دي��ن ط 1فني
م�����س��اح��ة 90م 3 0 2غ���رف و
�صالون ) ك�سوة قدمية ال�سعر 75
مليون هـ 0938126490 :
>ل��ل��ب��ي��ع ب���داع���ي ال�����س��ف��ر م��ن��زل
ب��ال��ط��ل��ي��اين ط ار����ض���ي غ��رف��ة و
�صالون ووجيبة م�ساحة 60م2
ك�سوة  +فر�ش �سوبر ديلوك�س
جاهز لل�سكن فورا ت�سليم فوري
ب�����س��ع��ر م��غ��ر دون و���س��ي��ط ه���ـ :
6127552 – 0944757061
>للبيع غرفة و منافعها يف دوار
باب م�صلى ط 1ك�سوة ديلوك�س
ط���������اب���������و ن��������ظ��������ام��������ي ه�����������ـ :
0933407649
>ل��ل��ب��ي��ع م���ن���زل يف ال�����ش��ع�لان
ال�شارع العام ك�سوة جيدة قبلي
�شمايل اطاللة على ال�شارع العام
ب  120م������ل������ي������ون ه���������ـ :
0965006547
>للبيع منزل باملهاجرين با�شكاتب
جادة خام�سة و ن�صف ط� 2رشقي
غربي  3غرف و �صوفا م�ساحة
110م 2ط���اب���و اخ�����ض�ر ه����ـ :
0944996841 – 3717594
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي
ط��اب��ق اول اط�لال��ة جميلة على
ج��ام��ع االمي����ان ���س��وك��ة �شمايل
غربي غرفتني نوم و �صالون بلكون
ع��دد  2ك�سوة ديلوك�س ت�سليم
ف��وري للجادين  75مليون هـ :
0933709044

>للبيع �شقة ب�رشقي رك��ن الدين
ط� 4سوكة �شمايل ��شرق��ي قبلي
ك�سوة جيدة م�ساحة 140م5/ 2
غ��������رف و ������ص�����ال�����ون  /ه������ـ :
0934318763
>للبيع عقار باملالكي بزم ي�صلح
�سكني او جتاري 150م 2ارتفاع
 7درجات عن �سطح االر�ض ب�سعر
 280مليون هـ 0965006547 :
>للبيع منزل بشارع  29ايار
دخل���ة الس���وق احل���رة ثان���ي
بن���اء عل���ى اليس���ار مس���احة
165م 2ط 1كس���وة قدمي���ة
م���ع ش���وفاج  +برن���دات على
الش���ارع اجت���اه قبل���ي طاب���و
نظام���ي بس���عر نهائ���ي 135
ملي���ون دون و س���يط ه���ـ :
0944743169
>للبيع بيت ع��رب��ي �صغري قرب
خمبز القنوات االحتياطي ار�ض
ديار و بحرة و غرفتني طابو الك�سوة
قدمية للبيع فراغ مبا�رش �سعر 50
م���ل���ي���ون ق���اب���ل ل��ل��م�����س��اوم��ة ه����ـ :
0988266149
>�شقة �أر�ضية للبيع �سوكة قبلي
غربي �ضاحية قد�سيا جزيرة 11
م�ساحة 90م + 2حديقة ك�سوة
مم��ت��ازة �شبابي ب�سعر  33ه��ـ :
0988266149
>للبيع �شقة يف قد�سيا جمعيات
ن��زل��ة االح����داث م�ساحة 100م2
طابق اول �سوكة ثالث اجتاهات هـ
0933866243 :

>لالجار بدم�شق غرف مفرو�شة (
� ) 3+2رسير  +حمام  +ب��راد +
مكيفة �ضمن ( البيت ال�شامي )
�شارع بغداد دخلة القزازين خلف
جامع اجلوزة هـ – 2320771 :
09368554550933554418

>ل�لاج��ار غ��رف��ة و منافع با�سد
الدين مقابل مدر�سة ابن العتز (
قبو ثاين )  6ا�شهر �سلف او للبيع
ب���������س����ع����ر  4م�����ل�����ي�����ون ه��������ـ :
0938565525
>ل�لاج��ار ال�سنوي منزل باملزة
ال�شيخ �سعد دوار املوا�ساة ط+ 9
مولدة  2نوم � +صالونني مفرو�ش
ك�سوة و فر�ش �سوبر اطاللة رائعة
ب�سعر  3.5مليون �سنوي ه��ـ :
0932873289
>ل�ل�اج���ار م��ن��زل ب���امل���زة ف��ي�لات
�رشقية ط 1م�ساحة 100م 2ك�سوة
ج��ي��دة ب����دون ف��ر���ش ب��ن��اء خم��دم
م�صعدين  +مولدة اطاللة رائعة
الدفع �سنوي  2600.000ل �س
ه������ـ – 0944757061 :
6127552
>ل�لاج��ار ال�سنوي منزل باملزة
فيالت غربية نزلة دوار ال�رسايا
ط 1ك�سوة و فر�ش �سوبر ديلوك�س
 2نوم و �صاون بناء خمدم  +مولدة
و ك��راج ب�سعر � 4.5سنوي و
بازار هـ 0932873289 :
>ل�لاج��ار ال�سنوي منزل باملزة
اتو�سرتاد جانب دار البعث ك�سوة
و فر�ش �سوبر ديلوك�س  3نوم و
�صالونني ط 9بناء خمدم  +مولدة
و كراج هـ 0932873289 :
>للبيع منزل باملزة �شارع املدار�س
ك�سوة �سوبر ديلوك�س ب�سعر 75
م������ل������ي������ون و ب����������������ازار ه��������ـ :
0932873289
>ل�لاج��ار قبو ي�صلح �سكني –
جتاري  3غرف و �صوفا يف ركن
الدين ال�شارع العام موقف ادم
الدفع �سنوي ك�سوة قدمية هـ :
0932064450
>ل�لاج��ار ال�سنوي منزل باملزة
�شيخ �سعد مفرو�ش  2نوم �صغار
و �صالون مفرو�ش ب�سعر 200
الف �شهريا يف�ضل لعائلة �صغرية
هـ 0932873289 :

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

>لالجار ال�سنوي غرفة و �صالون
باملزة اتو�سرتاد نظام فنادق ك�سوة
و ف��ر���ش �سوبر ديلوك�س يف�ضل
عر�سان  +مولدة و كراج و خدمات
بناء هـ 0932873289 :
>لالجار �شقة مفرو�شة غرفتني و
�صالون و منافع يف عرنو�س –
الطلياين – املزرعة – ركن الدين
– ال�شعالن يوم�س ا�سبوعي هـ :
4472374 – 0951418823
>لالجار ال�سنوي طابق فيال باملزة
فيالت غربية ار�ضي مع حديقة و
ك���راج و م�سبح م�ساحة داخلية
300م 3/ 2نوم كبار ما�سرت +3
�صالونات كبار موقع مميز ك�سوة
م����ل����ك����ي����ة م�������ن اخل�������ي�������ال ه�������ـ :
0932873289
>لالجار منزل مقابل ملعب اجلالء
م��وق��ع مم��ي��ز ط 1م�����س��اح��ة داخ��ل��ي��ة
200م 3/ 2نوم و �صالون  + /حديقة
400م 2ك�سوة و ف��ر���ش جيد جدا
ي�صلح ل�رشكة او �سكن ب�سعر  6مليون
�سنوي هـ 0932873289 :
>لالجار ال�سنوي منزل فارغ بدون
فر�ش باملزة فيالت �رشقية م�ساحة
180م 2ك�سوة جيدة جدا  3نوم و
�صالون كبري بناء خمدم +كراج و
م��ول��دة ب  3م��ل��ي��ون ���س��ن��وي ه��ـ :
0932873289
>لالجار غرفة ممتازة غرفة ممتازة
مفرو�شة مع منافع مبنطقة التل هـ
– 0998481012 :
>ل�لاج��ار ال�سنوي ب��امل��زة فيالت
غربية طابق فيال ي�صلح ل�رشكة
تق�سيمه مكاتب جاهزة و مفرو�ش
مكاتب م�ساحة داخلي 300م+ 2
60م 2ترا�س ب�سعر  7مليون �سنوي
هـ 0932873289 :
>لالجار �شقة على الهيكل جرمانا
النه�ضة ط 5م�ساحة 50م 2ال�سطح
ملك ال�شقة بناء دون م�صعد اطاللة
ب�سعر  4500000م��ع امكانية
التق�سيط هـ 0999727937 :
>ل�لاج��ار ال�سنوي غ��رف��ة ن��وم و
�صالون باملزة جبل ط 1مفرو�شة
ك�����س��وة و ف���ر����ش مم���ت���از ي�صلح
لعر�سان ب�سعر  180الف �شهريا
هـ 0932873289 :

نقل عف�ش

 عامل (ـة) ترتيب غرف دوام �صباحي عامل (ـة) تنظيف -موظفني ا�ستقبال ( �صباحي  -م�سائي )

للخدمات
الوالء
تنظيف وتعزيل �شقق  -فيالت � -شركات

>برسم التسليم محل سوق
اله���ال الزبلطان���ي الس���وق
ا مل���وازي للس���وق املغط���ى
س���وق البزوري���ة للجادي���ن
فقط ه���ـ – 0944215838 :
0958726678

>مح���ل ارض���ي لالج���ار في
رك���ن الدي���ن جان���ب جام���ع
اب���و الن���ور مس���احة 200م2
يصل���ح مس���تودع و جلمي���ع
امله���ن الس���عر  3،5ملي���ون و
بازار هـ 0933639323 :
>مطعم لال�ستثمار باملزة مقابل
املدينة اجلامعية هـ 2142994 :
– 0932001319
>حمل لالجار يف منطقة مدحت
با�شا �شماعني ط 1م�ساحة 16م2
هـ 0988673021 :

>للبيع او امل�شاركة ار����ض يف
منطقة تنظيمية لالعمار يف قطنا
القبلية جوار مديرية ناحية قطنا و
م���دي���ري���ة ال�����س��ج��ل امل�����دين ه���ـ :
3712333 – 0994452830
>ل�لاج��ار قطعة ار����ض م�ساحة
2000م 2ت�صلح ع��م��ل م��زرع��ة
انتاج حيواين مبنطقة التواين هـ
0938712311 :

موظفون

>جمموعة طبية حديثة ب�شارع
ب��غ��داد ت��رغ��ب بتعيني م��وظ��ف��ة (
حما�سبة  +ا�رشاف عام ) براتب
 70الف بدوام � 8ساعات �صباحي
العمر دون � 30سنة و املوا�صالت
م�ؤمنة هـ 2145877 :
>�رشكة جتارية حتتاج اىل موظفة
حما�سبة للعمل ل��د ي��ه��ا بفرعها
للبيع مكتب جتاري يف املزة برج اجلديد يف�ضل �شهادة بكالوريا و
تالة طابق اول م�ساحة 60م 2مع
الدوام � 8ساعات هـ 3328989 :
منافع مفرو�ش اطاللة على الباركينغ
– 0954798000
اخللفي هـ 0933093817 :
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امل�ســــاج التايـالندي

مطلوب سيدة مقيمة

مدبرة منزل للعمل لدى عائلة
صغيرة براتب  100000ليرة سورية وإجازة
أسبوعية العمر  20حتى  40سنة

بحاجة إلى

هاتف 0959116529

>شركة مواد طبية بدمشق بحاجة
ملوظفات للعمل في مبنى الشركة
بباب مصلى من  9صباحا  -5مساء
يتضمنها عطلة يوم اجلمعة و ان
تكون حاصلة على الشهادة الثانوية
و متفرغة براتب  60الف العمر
دون  30سنة هـ 2230790 :
– 0961144445

>اذاع����ة  fmتطلب ملكاتبها يف
دم�شق مدير ح�سابات متفرغ و لديه
خ�برة بالنظام املحا�سبي amen
يرجى ار�سال ال�سرية الذاتية اىل :
feras@almadinafm.com
>مطلوب كا�شيري /ة /ذو خربة هـ
– 2142994
:
0932001319
>مطلوب ان�سة ذات خربة بالأعمال
الإدارية و العالقات العامة و �آن�سة >�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
( ا�ستقبال – �سكرتاريا – خدمة
مبيعات هـ 093611177 :
>مستودع مواد طبية جتميلية زبائن ) بفرعها اجلديد بالربامكة
براتب  50الف �شهريا العمر دون
بالبرامكة بحاجة اى طاقم اداري
� 35سنة اخلربة غري �رضورية و
 /مديرة تنفيذية – سكرتاريا امل�������وا��������ص���ل���ات م������ؤم�����ن�����ة ه�����ـ:
– خدمة زبائن  /براتب  65الف 2144402 – 0933606019
دوام صباحي  8ساعات العمر دون >م���ط���ل���وب ����ش���اب /ة /للعمل
 30سنة هـ  – 2230790 :ك��م��ن��دوب /ة /م��ب��ي��ع��ات ب��رات��ي
�شهري و ن�سبة على املبيع اخلربة
2274171
>جم��م��و ع��ة حديثة املن�ش�أ مقرها �رضورية و يتحدث االنكليزية هـ :
الرئي�سي بالربامكة بحاجة �إىل �آن�سة 0944644482 – 5431163
للعمل لدى �صالتها اجلديدة باحلمرا >�رشكة جتارية بجرمانا بحاجة
ب����دوام ���ص��ب��اح��ي ب��رات��ب � 60أل��ف اىل مندوب/ة /مبيعات ذو خربة
���ش��ه��ري��ا اخل��ب��رة غ�ي�ر م��ط��ل��وب��ة و يف جمال املبيعات ال تقل عن 3
املوا�صالت م�ؤمنة يف�ضل من �سكان ���س��ن��وات ه��ـ – 56393666 :
الربامكة و ما حولها هـ 0969999266 2135309 :
– > -0966226640 2144402مطلوب مندوبة مبيعات العمر
>م��ط��ل��وب ل��ل��ع��م��ل ب����شرك��ة طبية بني  40-20اخلربة غري �رضورية
موظفني من كال اجلن�سني بدوام براتب يبدا من  60الف و ما فوق
كامل يجيد اللغة االنكليزية هـ  :ه����������ـ ك – 2 3 3 5 0 3 0
093335055 – 4476025
– 0996804484
>مكتب �سياحة و �سفر باحلريقة 016/236600
تطلب م�ستخدمة ب��دوام كامل من >مطلوب موظفات لعمل اداري
 6-9م�ساء الراتب بعد املقابلة هـ � :ضمن �رشكة بعمر ال يتجاوز 35
2212167 – 2232062
�سنة لتحديد موعد املقابلة االت�صال
�رشكة جتارية باحلمرا تطلب موظفة ه����������ـ – 4 4 4 0 1 1 4 :
للعمل لديها بفرعها اجلديد العمر 09500066225
دون � 35سنة يف�ضل من �سكان >جمموعة جتارية تطلب موظفة
برزة و ركن الدين هـ 3328070 :
ل��ل��ع��م��ل ل��دي��ه��ا ب��ف��رع��ه��ا اجل��دي��د
– 0949573000
>مطلوب موظف للعمل لدى حمل بالبح�صة براتب  60ال��ف العمر
بيع قطع كهربائية �صناعية خربة دون � 40سنة اخلربة غري �رضورية
م�ستودع  /ت�صنيف و جرد و بيع هـ 0996576517 – 2335030 :
 /م��ط��ل��وب ديناميكية يف العمل – 0996541870
ال���دوام ك��ام��ل � 8ساعات دم�شق
>�صالة عر�ض منتجات �صنع يف
امل����ن����ط����ق����ة ال���������ص����ن����اع����ي����ة ه������ـ :
�سورية للعناية باملر�أة بحاجة اىل
0988047158
>م���ؤ���س�����س��ة ت��ع��م��ل يف امل��ج��ال موظفة حمجبة للعمل لدى �إحدى
الريا�ضي باملزة تطلب للعمل لديها ���ص��االت��ه��ا  /م�����س��اك��ن ب����رزة –
م���وظ���ف���ة اداري����������ة يف جم������ال ( احل��م��را  /مب��ج��ال املحا�سبة –
الري�سي�شن – الرد على الهاتف ) �سكرتاريا براتب � 50ألف العمر
براتب  65الف الدوام � 8ساعات
دون � 35سنة املوا�صالت م�ؤمنة
�صباحي و العمر دون � 30سنة
اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت االت���������ص����ال م����ن  6-11ه����ـ :
2256550 – 0965391473
م�ؤمنة هـ 2145877 :

م�ؤ�سـ�سة تعهدات
بحاجة �إىل

 معلم كهرباء ذو خربة جيدة معلم �صحية ذو خربة جيدة معلم بالط ذو خربة جيدةلال�ستف�سار هاتف 6644699
0941551550 / 0944474020
>مطلوب مندوب مبيعات ذو خربة
م��ع �شهادة �سوق مبعا�ش مغري
ج����دا ح�����ص�را يف ج��رم��ان��ا ه���ـ :
0945557697
>���ش�رك����ة جت����اري����ة ب���ح���اج���ة اىل
حما�سبة جتيد العمل على برامج
الكمبيوتر هـ 0936111177 :
>�رشكة جتارية تطلب موظفة ال
حتمل �شهادة للعمل لديها بفرعها
اجلديد باحلمرا العمر دون 35
�سنة يف�ضل من �سكان جرمانا و
ال����زاه����رة ه���ـ - 3328070 :
0949573000
>م�ستودع م���واد طبية جتميلية
بالربامكة بحاجة �إىل طاقم �إدارية
 /م��دي��رة تنفيذية – ا�ستقبال –
مق�سم  /براتب � 60أل��ف �شهريا
العمر دون � 40سنة اخل�برة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
2144403 – 0966226640
– 2135309

>مجموعة حديثة املنشأ مقرها
ا لر ئيسي با ب مصلى بحا جة
النسة للعمل لدى صالتها مبجال
 /استعالمات – اشراف عام –
سكرتاريا  /براتب مبدئي 50
الف العمر دون  30سنة املواصالت
مؤمنة هـ – 2274171 :
0956013000

>�رشكة جتارية تطلب �آن�سة حمجبة
ل��ل��ع��م��ل ل��دي��ه��ا ب��ف��رع��ه��ا اجل��دي��د
بالربامكة العمر دون � 35سنة بدون
خربة براتب � 60ألف املوا�صالت
م�ؤمنة االت�صال من  6-11م�ساء
ه������ـ – 0934241443 :
2232246
>فر�صة عمل مغرية مبعا�ش مغر
جدا هـ 0945557697 :

>ملن لي�س لديها �شهادة او عمل
�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة
ع�ل�اق���ات ع��ام��ة – ا���س��ت��ق��ب��ال –
حما�سبة – ���س��ك��رت��اري��ة ب��رات��ب
ي�������ص���ل اىل  80ال�������ف ه�����ـ :
0996804484 – 2335030
– 0996576517
>مطلوب كيميائي /ة /او خريج
/ة /معهد �صحي هـ 5850580 :
– 21491420
>مطلوب فني ت�شغيل خط �صابون
للعمل لدى �رشكة ب�رشط ان يكون
ذو خربة ال تقل عن � 10سنوات
يف نف�س املجال و ان يكون غري
مدخن و منهي اخلدمة االلزامية
ملن يجد بنف�سه الكفاءة ار�سال cv
اىل @e.mail: hr.job80900
gmail.com
>ملن لي�س لديها �شهادة او عمل
مركز اج��ه��زة طبية بحاجة اىل
موظفة ا�ستقبال – �سكرترية –
حما�سبة العمر دون � 30سنة و
املوا�صالت م�ؤمنة براتب  80الف
ه����������ـ – 6 6 3 4 0 3 2 :
0959856004
>�رشكة جتارية مقرها احلمرا
تطلب عاملة مق�سم و حما�سبة
للعمل لديها ب�شكل فوري الراتب
 50الف العمر حتت � 35سنة هـ
– 3328989
:
0954798000
>مطلوب موظف /ة /بدوام من
 5-9دم�������ش���ق ال���ق�������ص���اع ه����ـ :
0933303036
>�رشكة كربى يف دم�شق تطلب
م�ستخدم يقوم باعمال التنظيف و
البوفيه و مرا�سل يحمل �شهادة
�سواقة العمر � 40-20سنة براتب
 40الف قابل للزيادة و مكاف�آت
ه����������ـ – 4 4 4 0 1 1 4 :
0950006625

�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

مطعم قيد اإلفتتاح

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

0936974209 - 6388177

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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 - 1شيف شرقي وغربي  +مساعد شيف
 - 2معلم أراكيل مع عمال أراكيل
 - 3معلم مكنة أكسبريس ومشروبات ساخنة
 - 4معلم عصير فواكه
 - 5كوميك صالة (إناث وذكور )
 - 6عمال مطبخ وعمال تنظيف
مكان العمل قرب مشفى المواساة

لالستفسار هاتف 0941551550 / 0944474020 / 6644699

فرصة عمل

سكرتاريا

>�رشكة ب�ساحة املحافظة تعمل يف
جم����ال اال����س���ت�ي�راد و ال��ت�����ص��دي��ر
ب��ح��اج��ة اىل ���س��ك��رت�يرة تنفيذية
ال�شهادة مطلوبة العمر دون 30
�سنة ال��رات��ب  65ال��ف ال���دوام 8
�ساعات �صباحي هـ 2157150 :
>��شرك��ة طبية ب��امل��زة بحاجة اىل
���س��ك��رت�يرة ت��ن��ف��ي��ذي��ة – حما�سبة
اخل�برة غري �رضورية العمر دون
� 30سنة براتب حتى  80الف هـ :
0959856004 – 6634032
>مطلوب �سكرترية ذات مظهر الئق
للعمل �ضمن ��شرك��ة ب��امل��زة دوام
����ص���ب���اح���ي او م�������س���ائ���ي ه�����ـ :
0932873289
>جمموعة جتارية تعمل يف جمال
اال�سترياد بحاجة اىل �سكرترية
حمجبة �أنيقة للعمل ل��دى فرعها
اجلديد /بالربامكة – احلمرا /
ب���دوام �صباحي ب��رات��ب � 45أل��ف
مبدئيا ال�شهادة ثانوية كحد ادين
م��ت��ف��رغ��ة اخل���ب��رة غ��ي�ر م��ط��ل��وب��ة
املوا�صالت م�ؤمنة االت�صال من
 6 -11ه����ـ – 2255351 :
2232246
>م��رك��ز طبي ب��امل��زة بحاجة اىل
�سكرترية حمجبة العمر دون 30
اخلربة غري �رضورية براتب ممتاز
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 6634032 :
– 0959856004

> مطلوب سكرتيرة تنفيذية
لشركة ترويجية طبية لدى فرعها
بالبرامكة بدوام صباحي العمر
دون  30سنة و راتب  45الف
شهادة ثانوية كحد ادنى بدون
خبرة االتصال من 6 -1 1
هـ – 0 9 5 4 9 9 5 0 0 0 :
2274171

>م�ؤ�س�سة جتارية ترغب بتعيني
�سكرترية للقيام بالأعمال املكتبية
ف���ورا ب����دوام ��� 8س��اع��ات بفرعها
ب��احل��م��راء ال�شهادة ث��ان��وي��ة كحد
ادن���ى ب���دون خ�برة و امل��وا���ص�لات
م�ؤمنة االت�صال م��ن  6-11ه��ـ :
2255351 – 0955553922

يلزمنا فنيين إختصاص غساالت صناعية
وشيالرات وبكج تبريد ومراجل تدفئة
براتب شهري جيد
هـ 0933434583 :

>���ش�رك����ة جت����اري����ة ب���ح���اج���ة �إىل
�سكرترية حمجبة للعمل لدى فرعها
اجلديد بالربامكة بدوام �صباحي
براتب � 60أل��ف �شهريا ال�شهادة
ث��ان��وي��ة ك��ح��د �أدن����ى اخل��ب�رة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
2144403 – 0933606081

> مؤ سسة جتميلية تر غب
بتعيني سكر تير ة للقيا م
باالعمال املكتبية فورا بدوام
 8ساعات بفرعها باملزة براتب
 50الف العمر دون  30سنة
يفل من سكان املزة – البرامكة
و ما حولها هـ – 2230790 :
0934443999
>مطلوب �سكرترية ملحل ادوات
جت��م��ي��ل مب��ع��ا���ش م��غ��ر ج���دا ه��ـ:
0945557697

عمال
>سوبر ماركت بحاجة الى عمال
صالة  +مستودع للعمل بدوام
كامل من الساعة  10صباحا
الى الساعة  9ليال في منطقة
البرامكة براتب  58000ل.س
هـ 0993216051 :

>سوبر ماركت بحاجة الى عمال
صالة  +مستودع للعمل بدوام
صباحي من الساعة  7صباحا
الى الساعة  4عصرا في منطقة
كفرسوسة براتب  49000ل.س
هـ 0933072254 :

>مطلوب للعمل يف معمل بعدرا
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ع���ام���ل ان���ت���اج ه���ـ :
21491420 – 5850580

>سوبر ماركت بحاجة الى عمال صالة
للعمل بدوام مسائي من الساعة 4
عصرا الى الساعة  10ليال في
منطقة كفرسوسة براتب 30000
ل.س هـ 0933072254 :

مهن

>يلزمنا معلم ب�سطة ذو خربة هـ :
0932001319 – 2142994
>مطلوب فني كهرباء اخت�صا�ص
منظمات كهربائية ت�صنيع و �صيانة
ب���دوام كامل خ�برة جيدة يف�ضل
�شهادة فنية او ثانوية دم�شق املنطقة
ال�صناعية هـ 0988047158 :
>يلزمنا فنيني اخت�صا�ص غ�ساالت
�صناعية و �شيالرات و بكج تربيد
و مراجل تدفئة براتب �شهري جيد
هـ 0933434583 :

>�رشكة حلويات كربى بدم�شق
تطلب ري�س يف التعبئة و التغليف
ب��خ�برة ال ت��ق��ل ع��ن � 10سنوات
اخل����ب����رة ب�����رات�����ب ج���ي���د ه�����ـ :
0996753036
>ور���ش��ة اك�س�سوارات تقليدية
بحاجة اىل ان�سات للعمل ه��ـ :
0933627623 – 2249470
>مطعم بحاجة اى �شيف �رشقي
غربي  /كوميك  /هـ 6644699 :
– 0941551550
>يلزمنا معلم حالقة ذو خربة
ل���ل���ع���م���ل مب���ن���ط���ق���ة امل�����رج�����ة ه��ـ
099212111:
>مطلوب ري�����س ب�سطة مبيعات
ب��خ�برة ال ت��ق��ل ع��ن � 10سنوات
للعمل لدى �رشكة حلويات كربى
بدم�شق االت�صال و حتديد موعد
املقابلة من �10صباحا –  4ع�رصا
هـ 0966753036 :

>مطلوب معلم او نصف معلم
تفصيل مطابخ امريكي للعمل في
عرنوس هـ 0944294110 :
– 4458625

>مطلوب كوميك ( ذكور او اناث
) اخلربة مطلوبة هـ 2142994 :
– 0932001319
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للبيع أو المشاركة

لدينا أراضي عقارية في منطقة تنظيمية لإلعمار في قطنا
القبلية بجوار مديرية ناحية قطنا ومديرية السجل المدني
للبيع أو المشاركة بالمال لعملها بمشاريع تجارية وبأرباح مغرية
الرجاء االتصال المالك محمد أسامة قطنا :

0944591342 / 0932935151 / 0994452830
5424122 / 6820830 / 3712333

فرصة عمل كبرى

رعاية وتنظيف
>مطلوب مدبرة منزل للعمل لدى
عائلة بطرطو�س براتب  100الف
بال�شهر هـ 0940649505 :
>مطلوب مقيمة لدى م�سنة براتب
� 80أل�����������ف ب����ال���������ش����ه����ر ه�������ـ :
0931606623
>�رشكة ك�برى يف دم�شق تطلب
م�ستخدمة تقوم باعمال التنظيف و
البوفيه العمر من � -40 25سنة
ب��رات��ب  40ال��ف ق��اب��ل ل��ل��زي��ادة +
م���ك���اف����آت ه���ـ – 4440114 :
09500066225
>ور�شة تنظيف بحاجة اىل عمال
تنظيف ذو خربة يف�ضل من �سكان
ركن الدين براتب جيد االت�صال بعد
 5م�ساء هـ 0930514680 :
>مطلوب ع��ام�لات خدمة منزلية
لرعاية امل�سنني  /ع��م��ال تنظيف
ور�����ش����ات ه���ـ – 3325978 :
0992337260
>ل��دي��ن��ا م��دب��رات م��ن��زل لالعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و االطفال
م��ق��ي��م��ات او غ�ي�ر م��ق��ي��م��ات ه���ـ :
– 8113025 – 8113020
0993152120
>مطلوب مقيمة للعمل لدى عائلة
حمرتمة �ضمن مدينة دم�شق براتب
� 75أل�����ف ه���ـ – 2725224 :
0931434849
>مطلوب مدبرة منزل مقيمة او
ب���دوام لالعمال املنزلية و رعاية
امل�سنني و االطفال العمر من -18
��� 45س��ن��ة ه���ـ – 8113020 :
0993152120 – 8113025
>مطلوب للعمل �سيدة مقيمة مدبرة
منزل ل��دى عائلة �صغرية براتب
 100الف و اجازة ا�سبوعية العمر
من � 40-20سنة هـ 6388177:
– 0936974209

حالقة وجتميل
>صال���ون حالق���ة نس���ائية

شــــــركة تجارية تطلب للعمل لديها االختصاصات التالية:
 - 1محاسبة تجيد العمل علي برامج الكمبيوتر
 - 2آنسة ذات خبرة باألعمال اإلدارية والعالقات العامة
 - 3آنسة مبيعات للعمل بصالة البيع
 - 4شباب ذوو خبرة باألعمال التجارية
لالستفسار االتصال على الرقم 0936111177

أزياء

> يلز من���ا عم���ا ل و
عا م�ل�ا ت خيا ط���ة ف���ي
مج���ال الالجن���وري درزة +
حبك���ة ف���ي ش���ارع خالد بن
الولي���د ه���ـ – 2245485 :
0999566260
>ور�شة خياطة يف باب �رسيجة
بحاجة اىل عمال حبكة  +درزة هـ
– 0999214844 :
0956420138

سائقون
>بحاجة اىل موظف يحمل �شهادة
�سواقة ( خا�صة او عامة ) للعمل
ك�سائق او موزع بخربة او بدون
العمل فوري هـ – 5641542 :
0930147448

0994663624

>مطلوب خبيرة متميزة ميعاجلة
البشرة و التجميل للعمل ( بشركة
مختصة ) احدى الوكاالت العاملية
بدمشقملعاجلةالبشرةومستحضرات
التجميل براتب مغر يرجى ارسال ال
 cvالى @Jolie.beauty
 hotmail.comاو هـ :
0932350555

ورشة خياطة في باب سريجة

عمال حبكة  +درزة

بحاجة إلى
هـ 0956420138 / 0999214844 :

مطلوب للعمل في معمل

بعدرا الصناعية
 - 1عمال إنتاج
 - 2كيميائي أو كيميائية
 - 3خريج أو خريجة معهد صحي
االتصال بـ 2149142/ 5850580
�شـــــركة الاليد ديزل �ســــوريا

تطلب �شاب(ـة) للعمل لديها بوظيفة مندوب )ـة( مبيعات
براتب �شهري ون�سبة على املبيع
اخلربة �ضرورية ويتحدث الإنكليزية

ك َوى ذو خربة كبرية يرغب بالعمل

يف هذا املجال لدى �أي جهة هـ :
0932394968

>محاسبة مستعدة ملسك حسابات
مبس���اكن ب���رزة بحاج���ة الى
و اعداد ميزانيات بدوام جزئي هـ
انس���ة ضريب���ة سيش���وار
0935602805 :

و حواج���ب ذات خب���رة ه���ـ :

فرصة عمل

>�سائق عمومي ذو خربة يرغب
بالعمل لدى �رشكة او �سفارة او
ع��ائ��ل��ة او �أي ج��ه��ة اخ���رى ه��ـ :
0932394968
>�شاب متزوج يرغب بالعمل ب�أي
مهنة بعد ال�ساعة  4ع�رصا اجار
يومي هـ 0938321433 :
>�شاب لديه �سيارة يرغب بالعمل
لدى عائلة او �رشكة ك�سائق العمر
� 40سنة هـ 0951842609 :

لال�ستعالم هـ 0944644482 / 0947042622 - 5431163 :

www.allieddiesl.com

>مدر�س لغة انكليزية مقيم يف
اجلزر الربيطانية م�ستعد العطاء
>م��در���س م�ستعد العطاء درو���س درو�س تقوية يف اللغة االنكليزية
خ�صو�صية بالريا�ضيات و الفيزياء ال��در���س يف م��ن��زل ال��ط��ال��ب ه��ـ :
ل��ك��اف��ة امل���راح���ل ���ض��م��ن امل��ن��ط��ق��ة 0997765668
ال�����ص��ن��اع��ي��ة و م���ا ح��ول��ه��ا ه���ـ :
مخت���ص
> م���د ر س
0956542061
با لتحفي���ظ للضعف���ا ء
>مدرسمختصبالتحفيظ
للبكالور ي���ا و التا س���ع و
للضعفاء للبكالوريا و التاسع
( م���واد حفظي���ة – فرنس���ي االنتقالي ( مواد حفظية –
– عرب���ي ) للتخل���ص م���ن فرنسي – عربي ) للتخلص
صعوب���ة احلف���ظ و التركي���ز م���ن صعو ب���ة احلف���ظ و
عل���ى االس���ئلة الهام���ة ه���ـ  :التركي���ز عل���ى اال س���ئلة
الهامة هـ 0956007964 :
0956007964
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شركة صناعية تعمل في مجال صناعة الصابون

بحاجة إلى فني تشغيل خط صابون

الشروط

 - 1خبرة  10سنوات في نفس المجال
 - 2غير مدخن  - 3أن يكون قد أدى الخدمة اإللزامية
على من يجد بنفسه الكفاءة إرسال السيرة الذاتية إلى األيميل
Hr.job8099@gmail.com

