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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

شــركة تجارية بحاجة إلى
مقر عمل طابق أرضي -
أول مساحة  150 - 220م
عرنوس  -روضة  -أبو رمانة
 مالكي يفضل مع كراج0933213426 / 2214248

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 :

مشروع دمر

مزة

>للبيع �شقة يف املزة فيالت غربية
ط ار���ض��ي م��ع ح��دي��ق��ة  +م�سبح
م�ساحة داخلية 250م + 2حديقة
300م 2ك�سوة جيدة مدخل م�ستقل
ت�����ص��ل��ح ���س��ك��ن��ي او جت����اري ه���ـ :
0945801619
>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 منزل باملزة فيالت �رشقية
م��وق��ع مم��ي��ز ط��اب��ق ار���ض��ي واول
م�����س��اح��ة 250م 2ب�����س��ع��ر مغر
للجادين هـ 0932892677 :
>للبيع منزل باملزة طريق اجلالء
ك�سوة و�سط ط 4م�ساحة 100م2
ب���������س����ع����ر  95م�����ل�����ي�����ون ه�������ـ :
0932873289
>ل���ل���ب���ي���ع م���ن���زل ب����امل����زة م��ق��اب��ل
ال�سيتيمول م�ساحة 120م 2ك�سوة
عادية ط + 3م�صعد ب�سعر 100
مليون هـ 0932873289 :

>للبيع منزل مب�رشوع دمر جانب
uptown 160م 2ك�سوة ممتازة
ط 1ب�����س��ع��ر  155م��ل��ي��ون ه���ـ :
0965006547
>للبيع �شقة يف م����شروع دمر
�شارع املغرتبني بناء حجر م�ساحة
160م 2ك�سوة ديلوك�س  3غرف
ن��وم ��� +ص��ال��ون الت�سليم ف��وري
ب�سعر  125مليون للجادين هـ :
0945801619
>للبيع ترا�س يف م�رشوع دمر
م�ساحة داخلية 270م + 2ترا�س
خارجي 200م 2ك�سوة ديلوك�س
م��ع ال��ف��ر���ش  4غ���رف ن���وم 4 +
حمامات � +صالونني يوجد م�صعد
اطاللة رائعة الت�سليم فوري هـ :
0945801619
>للبيع منزل دمر الغربية 100م2
ك�سوة مم��ت��ازة ط قبو اول طابو
اخ�رض و ت�سليم فوري  23مليون
دون و ����������س���������ي���������ط ه�������������ـ :
0965006547

شقق متفرقة

>للبي���ع منزل بش���ارع  29ايار
دخلة السوق احلرة ثاني بناء
على اليس���ار مس���احة 165م2
ط 1كسوة قدمية مع شوفاج
 +برندات على الش���ارع اجتاه
قبل���ي طاب���و نظام���ي بس���عر
نهائي  135مليون دون وسيط
هـ 0944743169 :
>للبيع منزل باملهاجرين مرابط
اوىل 100م 2مع ترا�س ط 3اطاللة
ب  60م��������ل��������ي��������ون ه�����������ـ :
0965006547
>للبيع �شقة دوار املحافظة ط2
م�����س��اح��ة 60م 2م��ق��اب��ل MTN
ت�����ص��ل��ح ���س��ك��ن��ي و جت�����اري ه���ـ :
0951418823 – 3318691
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي
ط 1اط�ل�ال���ة ج��م��ي��ل��ة ع��ل��ى ج��ام��ع
االميان �سوكة �شمايل غربي غرفتني
ن��وم و �صالون بلكون ع��دد /2/
ك�����س��وة دي��ل��وك�����س ت�سليم ف���وري
ل����ل����ج����ادي����ن  75م����ل����ي����ون ه�����ـ :
0933709044

>للبيع �شقة يف �ساحة عرنو�س
جانب ال�سفارة البلغارية م�ساحة
240م 2ط 2فني ك�سوة و�سط هـ
0933513732 :
>للبيع �شقة يف ركن الدين �شارع
�صالح الدين ط 1فني م�ساحة
90م 3 / 2غ��رف و �صالون /
ك�سوة قدمية ب�سعر  75مليون هـ
0938126490:
>للبيع او االجار �شقة يف املزرعة
ط ار�ضي م�ساحة 180م4/ 2
غرف و �صالون ك�سوة جيدة هـ :
3318691 – 0951418823
>للبيع �شقة يف �ضاحية قد�سيا
ال�سكن ال�شبابي جزيرة  7فئة
الف ار�ضية مع حديقة  /حرف
ال بريء الذمة هـ 4472374 :
– 0951418823

>للبيع شقة في باب مصلى
سوق الستاليت ط اول مساحة
 85م 2كسوة عادية  3غرف و
صالون شرقي على الشارع العام هـ
0933445064 :

>للبيع او االج���ار منزل عربي
ق��دمي يف منطقة ب��اب ��شرق��ي /
ق�شلة  /حارة العبارة م�ؤلف من
طابقني �سفلي و علوي مع ليوان
و بحرة جانبية و  2قبو م�ساحة
133م 2ي�صلح جمعية او اوتيل
او مطعم هـ 5427643 :
>للبيع منزل ب�ضاحية قد�سيا
ال�شبابي جزيرة  11مق�سم 277
نزول �شاحط درج  +حديقة ك�سوة
ا���س��ك��ان  /ب����ريء ال��ذم��ة  /ه��ـ:
0988583788

>للبيع او املقاي�ضة منزل بالتجارة
ط��اب��و اخ����ضر  3غ���رف و �صوفا
بلكون ت�سليم فوري للجادين هـ :
095153163
>للبيع قبو مرتفع على الهيكل يف
منطقة عرطوز اول طريق درو�شا
م�����������س�����ا ح�����ة  95م  2ه���������ـ :
0936923421

>للبيع منزل في منطقة العمارة
اجلوانية سبع طوالع طابق اول
غرفتني مع منتفعات يصلح للسكن
او ورشة او مستودع للجادين هـ :
0944354447

>ل�لاج��ار ال�����س��ن��وي م��ن��زل ب��امل��زة
فيالت �رشقية غرفتني نوم � +صالون
ك��ب�ير  +غ��رف��ة ���س��ف��رة  +ب��رن��دات
م��ف��رو���ش ك�سوة ج��ي��دة ج��دا ه��ـ :
0933385123
>لالجار ال�سنوي منزل باملزة فيالت غربية
نزلة دوار ال�رسايا ط 1ك�سوة و فر�ش �سوبر
ديلوك�س  2نوم و �صالون بناء خمدم +
مولدة و كراج ب�سعر  4،5مليون �سنويا و
بازار هـ 0932873289 :
>لالجار �شقة مفرو�شة ديلوك�س
يف املزة جبل ال�شارع العام هـ :
0944334913
>ل�لاج��ار ال�����س��ن��وي م��ن��زل ب��امل��زة
فيالت غربية غرفتني نوم � +صالون
 +منتفعات ك�سوة و فر�ش ديلوك�س
هـ 0933385123 :
>لالجار ال�سنوي منزل ف��ارغ بدون
ف��ر���ش ب��امل��زة ف��ي�لات �رشقية 180م2
ك�سوة جيدة جدا  3نوم و �صالون كبري
بناء خمدم  +كراج و مولدة ب  3مليون
�سنويا هـ 0932873289 :

>لالجار �شقة مفرو�شة �سبكي
�شارع عبد العزيز �سعود ط 2فني
م�ساحة 200م 2فر�ش ديلوك�س
مكيفات و �شوفاج اطاللة رائعة هـ
0944354494 :
>ل�لاج��ار ال�سنوي منزل باملزة
طريق اجلالء ك�سوة و فر�ش �سوبر
ديلوك�س  2نوم و �صالون ب�سعر
 4م�����ل�����ي�����ون ������س�����ن�����وي ه��������ـ :
0932873289
>ل��ل�اج����ار ���ش��ق��ة م��ف��رو���ش��ة يف
عرنو�س – ال�شعالن – املزرعة
– ركن الدين  /يومي  /ا�سبوعي
ه����������ـ – 4 4 7 2 3 7 4 :
0951418823
>ل�لاج��ار ال�����س��ن��وي ط��اب��ق فيال
باملزة فيالتت غربية ار�ضي مع
حديقة و كراج و م�سبح م�ساحة
داخلية 300م 2 / 2ن��وم كبار
ما�سرت � 3 +صالونات كبار موقع
مميز ك�سوة ملكية من اخليال هـ
0932873289 :
>لالجار منزل باملزة اتو�سرتاد 3
غرف نوم � +صالونني  +حمامني
و مطبخ مفرو�ش جيد ج��دا هـ :
0933385123
>ل�ل�اج���ار ال�����س��ن��وي م���ن���زل يف
ال�شعالن حبوبي اول جانب بنك
بيبلو�س ط 3/ 3غرف و منتفعات
 /م��ف��رو���ش ب��ح��ال��ة ج���ي���دة ه���ـ :
0955794983
>ل�لاج��ار ال�سنوي منزل باملزة
ال�شيخ �سعد مفرو�ش  2نوم �صغار
و �صالون مفرو�ش ب�سعر 200
ال���������������ف ��������ش�������ه�������ري�������ا ه������������ـ :
0932873289
>لالجار بدم�شق غرف مفرو�شة
( � ) 3+2رسير  +حمام  +براد +
مكيفة �ضمن ( البيت ال�شامي )
�شارع بغداد دخلة القزازين خلف
جامع اجل��وزة هـ 2320771 :
– 0936855455-
0933554418
>ل�لاج��ار �شقة يف امل���زة فتالة
مقابل املدينة اجلامعية طابق ثاين
 5/غرف  /مفرو�ش ك�سوة و�سط
هـ 0933446080 :

>ل�لاج��ار ال�����س��ن��وي م��ن��زل ب��امل��زة
ب��امل��زة ف��ي�لات غ��رب��ي��ة ط��اب��ق فيال
ي�صلح ل�شلركة تق�سيمه مكاتب
جاهزة و مفرو�ش مكاتب م�ساحة
داخلي 300م60 + 2م 2ترا�س
ب�����س��ع��ر  7م��ل��ي��ون ���س��ن��وي ه���ـ :
0932873289
>لالجار منزل باملزة فيالت �رشقية
نزلة جامع االكرم  3غرف نوم +
�صالونني  +حمامني فا�ضي بدون
ف���ر����ش ك�����س��وة ج���ي���دة ج����دا ه���ـ :
0933385123
>لالجار ال�سنوي منزل باملزة �شيخ
�سعد غرفتني � +صالون  +حمامني
و مطبخ ك�سوة ج��ي��دة ج��دا ه��ـ :
0933385123
>لالجار ال�سنوي منزل باملزة ال�شيخ
�سعد دوار املوا�ساة ط + 9مولدة 2
ن��وم � +صالونني مفرو�ش ك�سوة و
فر�ش �سوبر اطاللة رائعة ب�سعر 3،5
مليون �سنوي هـ 0932873289 :

>لالجار ال�سنوي مكتب يف املزة
فيالت �رشقية غرفة � +صالون +
منتفعات  +حديقة ك�سوة �سوبر
ديلوك�س هـ 0933385123 :

موظفون

>مطلوب نائب مدير مايل خريج
كلية االقت�صاد اخت�صا�ص حما�سبة
و يف�ضل من لديه اختبار CMA
خربة � 5سنوات يف االدارة املالية
منهي خ��دم��ة العلم و غ�ير مدخن
ار�سال  CVاىل @Hr.job8099
gmail.com

>يلزمنا انسة للعمل في شركة
جتا ر ية في منطقة كو ر نيش
امليدان جتيد اللغة االنكليزية
قراءة و كتابة و محادثة و ذات خبرة
في مجال املراسالت التجارية هـ :
>للبيع ار�ض يف م�رشوع دمر ج
 10جانب االب تاون موقع مميز 0933264028

على ال�شارع العام م�ساحة 800م> 2م�������س���ت���ودع م�����واد ط��ب��ي��ة جتميلية
م�سورة طابو اخ�رض با�سم املالك بالربامكة بحاجة �إىل طاقم �إداري��ة /
مديرة تنفيذية – ا�ستقبال – مق�سم /
للجادين هـ 0945801619 :
براتب � 60ألف �شهريا العمر دون 40
�سنة اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت
مطلوب لالجار
م����ؤم���ن���ة ه���ـ – 0966226640 :
>يلزمنا ل�لاج��ار �شقة مفرو�شة
2135309 – 2144403
غرفة و �صالون قريب من حامي
������ش�����او اب��������ن ال����ن����ف����ي���������س ه������ـ  > :شر كة طبية جتميلية
 kosmatikتعلن افتتاحها
0934922700

فرعا جديدا في شارع احلمرا و هي
بحاجة الى موظف /ة /ذو مظهر
>ل��ل��ب��ي��ع حم���ل جت����اري م�ساحة الئق في الشواغر التالية  /محاسبة
16م 2يف ال�سيدة زي��ن��ب �شارع – سكرتاريا – استقبال  /اخلبرة
ال��ت�ين داخ���ل ���س��وق جت���اري ه��ـ  :غير ضرورية هـ 3328070 :
0991350392
– 0953354000

>للبيع حمل يف جرمانا فروغ +
ملكية قرب �ساحة الرئي�س مقابل
ال�سريتيل م�ساحة 22م 2الت�سليم
فوري بريء الذمة هـ 4472374 :
– 0951418823

>مطلوب �شاب للعمل كموظف
خ���دم���ات يف ���ص��ال��ة م��ف��رو���ش��ات
باملهاجرين العمر من  24-18و
يف�ضل م��ن �سكان املنطقة ه��ـ :
 3738900من 4-12
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مطعم قيد اإلفتتاح

مطلوب عيادة سنية

بحاجة إلى

مع معداتها أو بدون لالستثمار
حصراً ضمن مدينة دمشق
هـ 5446533 / 0944884622 :

 - 1معلم معجنات  +عمال معجنات
 - 2معلم مكنة أكسبريس ومشروبات ساخنة
 - 3كوميك صالة (إناث وذكور )
 - 4عمال وعامالت مطبخ و تنظيف

مطلوب مربية مقيمة لطفلة

عمرها  5سنوات لعائلة صغيرة طفلة وأمها
العمر أقل من  40سنة ( أمانة  +نظافة )
0938191112 - 2330220
>مطلوب موظفات لعمل اداري
�ضمن ال�رشكة بعمر ال يتجاوز 35
�سنة لتحديد م��وع��د املقابلة ه��ـ :
4440114 – 0950006625
>م�����س��ت��ودع �أدوي����ة يطلب للعمل لديه
موظف مبيعات خربة �سابقة يف جمال
االدوية املام بالأ�صناف الدوائية املتوافرة
يف ال�سوق بناء قاعدة جيدة مع الزبائن
و املحافظة عليها قدرة على حتمل �ضغط
العمل هـ 0935330000 :
>يلزمنا ان�سات للعمل يف نفق باب
���ش�رق����ي ال�����ت�����ج�����اري ل�لال��ب�����س��ة
ل�لا���س��ت��ف�����س��ار م���ن  6-2م�����س��اء
االت���������ص����ال ع���ل���ى ال�����رق�����م ه�����ـ :
0937321585
>م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ة ت�����س��وي��ق على
الهاتف بعمر ال يتجاوز � 35سنة
ل���ت���ح���دي���د م���وع���د امل���ق���اب���ل���ة ه����ـ :
4440114 – 0950066625

للبيع سيارة بيجو كوبيه 307

>م����ؤ����س�������س���ة جت���ه���ي���زات ط��ب��ي��ة
باحللبوين ترغب بتعيني موظفة
براتب � 60ألف املوا�صالت م�ؤمنة
اخلربة غري �رضورية العمر دون
� 30سنة الدوام � 8ساعات �صباحي
هـ 2157150 :

>ملن ليس لديه شهادة او عمل شركة
حديثة املنشأ مبجال العناية الطبية
تطلب موظفة دون  35سنة يبدأ الراتب
من  50000اخلبرة غير ضرورية هـ :
0953354000 – 3328070

موديل  2005اللون شمبانيا

كاملة المواصفات كير عادي كشف
هاتف 0955168949 :
>شركة طبية جتميلية بحاجة
ملدير تسويق ووكالء تسويق
براتب  +عمولة بفروعها اجلديدة
هـ – 0 9 5 4 7 9 8 0 0 0 :
3328989

>ملن ليس لديه شهادة او
عمل شركة مستحضرات طبية
جتميلية بحاجة الى مندوب
/ة /مبيعات براتب يبدأمن
 50000ل.س اخلبرة غير >�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
ضرورية هـ  ( 0954798000 :ا�ستقبال – �سكرتاريا – خدمة
زبائن ) بفرعها اجلديد بالربامكة
– 3328989
براتب  50الف �شهريا العمر دون
� 35سنة اخل�برة غري ��ضروري��ة و
امل�������وا��������ص���ل���ات م�������ؤم������ن������ة ه�����ـ:
2144402 – 0933606019

>يلزمنا حمامية يف مكتب مع
�شهادة حماماة ملتزمة بالعمل هـ
ك – 0945557697
0940040767
>مكتب �سياحة و �سفر باحلريقة
يطلب م�ستخدمة بدوام كامل من
� 9صباحا –  6م�ساء الراتب بعد
امل��ق��اب��ل��ة ه���ـ – 2212167 :
2232062

> مجمو عة طبية حد يثة
با لبر ا مكة تر غب بتعيني
موظفة ( محاسبة  +اشراف عام )
براتب  70الف بدوام  8ساعات
صباحي العمر دون  30سنة و
املواصالت مؤمنة يفضل من
سكان جرمانا – برامكة و ما حولها
هـ 0934443999 :

مكان العمل قرب مشفى المواساة

لالستفسار هاتف 6644699 / 0941551550 / 0944474020
>��ش�ر ك���ة ه��ن��د ���س��ي��ة متخ�ص�صة
مبعاجلة املياه تطلب �سكرترية ذات
خ���ب���رة ه�����ـ – 4424256 :
09561110450

>مركز طبي باملزة بحاجة الى
سكرتيرة محجبة العمر دون  30سنة
اخلبرة غير ضرورية براتب ممتاز و
املواصالت مؤمنة ضمن دوام 9
ساعات هـ – 0954995000 :
2230790

>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
>مطلوب �سكرترية ملركز جتميل
لل�سيدات هـ – 0945557697 :
0940040767
>��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

>�رشكة جتارية يف املنطقة احلرة
بالربامكة بحاجة اىل �آن�سة جتيد
اللغة االنكليزية بطالقة  /ترجمة
فورية من العربية اىل االنكليزية و
بالعك�س  /هـ 0937203052 :
– 2155222
>مطلوب ل�رشكة جتارية بدم�شق
موظفة م��ن اجلن�سني العمر من
� 50-20سنة هـ – 4440114 :
0950006625

>سوبر ماركت في منطقة البرامكة
بحاجة الى موظف /ة /كاشيير
لعمل بدوام كامل من  10صباحا
–  9ليال براتب  58000ل.س
هـ 0993216051 :

>م�����س��ت��ودع �أدوي����ة ب��ح��اج��ة اىل
مندوبي مبيعات خريجي �شهادة
جامعية او معهد و ق���ادر على
حت��م��ل �ضغط ال��ع��م��ل ال��ع��م��ر من
� 35-18سنة هـ 6111839 :
>ف���ر����ص���ة ع���م���ل مم����ي����زة ج���دا
للطموحني هـ 0945557697 :
– 0940040767
>���ص��ال��ة ع��ر���ض منتجات �صنع يف
���س��وري��ة للعناية ب��امل��ر�أة بحاجة اىل
م��وظ��ف��ة حمجبة للعمل ل���دى �إح���دى
�صاالتها  /م�ساكن برزة – احلمرا /
مبجال املحا�سبة – �سكرتاريا براتب
� 50ألف العمر دون � 35سنة املوا�صالت
م���ؤم��ن��ة االت�����ص��ال م��ن  6-11ه��ـ :
2256550 – 0965391473

>ملن ليس لديها شهادة او عمل املقابلة االتصال هـ 2274171 :
مستودع مواد طبية بحاجة اى طاقم اداري – 0934443999
براتب يترواح بني  45الف الى  75الف >جم��م��وع��ة جت���اري���ة ت��ع��م��ل يف جم��ال
بدوام من  9ص الى  6م العمر دون  30اال�سترياد بحاجة اىل �سكرترية حمجبة
/
سنة و العمل فوري هـ � 2274171 :أن��ي��ق��ة للعمل ل���دى ف��رع��ه��ا اجل��دي��د >سوبر ماركت بحاجة الى عمال
>يلزمنا حما�سبة للعمل يف �رشكة بالربامكة – احلمرا  /بدوام �صباحي صالة  +مستودع للعمل بدوام كامل
ا�سترياد قطع تبديل �سيارات و براتب � 45ألف مبدئيا ال�شهادة ثانوية
توابعها جتيد اللغة االنكليزية و كحد ادين متفرغة اخلربة غري مطلوبة من  10صباحا –  7ليال في منطقة
املرا�سالت للعمل يف الربامكة هـ  :املوا�صالت م�ؤمنة االت�صال من  6-11البرامكة براتب  49000ل.س هـ
0993216051 :
 2223127 – 0933353734هـ 2232246 – 2255351 :

>شركة جتارية مقرها املزرعة تطلب
عاملة مقسم ومحاسبة للعمل لديها و
بشكل فوري الراتب  50الف العمر حتت
 35سنة و بدوام  8ساعات و يفضل
من سكان ركن الدين – مساكن برزة >مستودع العناية الطبية باحلمرا
و ما حولها هـ  – 2230790 :تطلب مو ظفة محجبة للعمل
096114445
كمحاسبة حتمل شهادة بكالوريا
>�رشكة تعمل يف جمال العطورات
و الأدوات التجميلية بحاجة اىل براتب يبدأ من  50000ل.س
حم��ا���س��ب��ة اخل��ب�رة غ�ير ��ضروري��ة العمر دون  35سنة اخلبرة غير
الراتب  65الف املوا�صالت م�ؤمنة ضرورية هـ – 3328070 :
الدوام �صباحي هـ 0953354000 2145877 :

>مطلوب ام�ين م�ستودع للعمل
ب�رشكة جتارية العمر ال يزيد عن
� 50سنة و بحالة �صحية جيدة هـ :
2254649 – 2254648
>�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

>جم��م��وع��ة ح��دي��ث��ة امل��ن�����ش���أ مقرها >يلزمنا ان�سة متفرغة للعمل يف
الرئي�سي بالربامكة بحاجة �إىل �آن�سة مكتب هـ 0934820208 :
للعمل لدى �صالتها اجلديدة باحلمرا
سكرتاريا
بدوام �صباحي براتب � 60ألف �شهريا
اخل�ب�رة غ�ير مطلوبة و املوا�صالت >جم��م��وع��ة جت���اري���ة ت��ع��م��ل يف
م�ؤمنة يف�ضل من �سكان الربامكة و جمال التجارة العامة بحاجة اىل
م���ا ح��ول��ه��ا ه���ـ � – 2135309 :سكرترية تنفيذية بدوام �صباحي
اخلربة غري �رضورية براتب ممتاز
0966226640 - 2144402
>�رشكة جتاالية تطلب للعمل لديها ال��ع��م��ر ل��غ��اي��ة ��� 30س��ن��ة ه���ـ :
م�صمم /ة /اعالنات خربة ال تقل 0944399193 – 2145877
ع����ن ���س��ن��ت�ين  /ف���وت���و����ش���وب – مطلوب سكرتيرة تنفيذية ذات مظهر
الي�سرتيرت – كورل درو  /بدوام الئق للعمل ضمن مجموعة استيراد و
كامل او جزئي هـ  2254647 :تصدير بدوام صباحي العمر دون 30
– 2254649
سنة براتب  60الف لتحديد موعد

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

>مطلوب عمال و عامالت للعمل
يف �سوبر ماركت يف امليدان باب
م�صلى ال��زاه��رة ب��دون �شهادة و
بدون خربة للتوا�صل ح�رصا وات�س
هـ 0956994813 :

مطلوب لالستئجار
مكتب صغير
مفروش قريب من
منطقة فكتوريا
بسعر مناسب
0933866775

> م�ؤ�س�سة تعهدات بحاجة اىل
ع��م��ال ك��ه��رب��اء  /معلم ب�لاط ذو
خ���ب��رة ه�����ـ – 6644699 :
– 0944474020
0941551550

مهن

>مطلوب ميكانيكي ديزل ذو خربة
ل���ل���ع���م���ل ل��������دى ���ش��رك�����ة ه������ـ :
5852199
>مطلوب معلم كهربائي محترف
ذو خب���رة عالي���ة بالتمدي���دات
الكهربائية و اللوحات الصناعية
و شبكات التيار الضعيف و قراءة
مخطط���ات الكهرب���اء و التنفيذ
حس���ب االص���ول و مع���ه س���يارة
للعم���ل ف���ي ري���ف دمش���ق ه���ـ :
0947734618
>يلزمنا معلم منجور خ�شب و
املنيوم � /شاب للعمل يف ور�شة
املنيوم و خ�شب من �سكان منطقة
ج��رم��ان��ا ���س��اح��ة ال��رئ��ي�����س ه���ـ :
0992081784 – 5618980
>مطلوب ملطعم كوميك �صالة /
معلم معجنات  /عاما تنظيف و
مطبخ ه��ـ – 0944474020 :
6644699
مطلوب فني متديدات �صحية ذو
خربة للعمل لدى �رشكة متخ�ص�صة
مبعاجلة املياه هـ 4424256 :
– 09561110450
>��شرك��ة ب��ح��اج��ة اىل ���ص��واج و
ده����ان ���س��ي��ارات ذو خ�ب�رة ه��ـ :
5852199

رعاية وتوظيف
>�صالون حالقة ن�سائي يف منطقة
>مربية اطفال يف منزلها دوام و العدوي خلف دار ال�شفاء بحاجة
ا ق�����ا م�����ة ه�����ـ  – 5663531 :اىل م��ع��ل��م��ة ح�ل�اق���ة �� /ضري��ب��ة
�سي�شوار هـ 0945281556 :
0934098169
لدى
للعمل
منزل
>مطلوب مدبرة
أزياء
عائلة بطرطو�س براتب  100الف
>ور�شة خياطة يف باب �رسيجة
بال�شهر هـ 0940649505 :
>مطلوب ع��ام�لات خدمة منزلية بحاجة اىل عمال حبكة  +درزة هـ
لرعاية امل�سنني  /ع��م��ال تنظيف – 0 9 9 9 2 1 4 8 4 4 :
0956420138
ال��ور���ش��ات ه��ـ – 3325978 :
>ور���ش��ة خياطة مب�ساكن ب��رزة
0992337260
بحاجة اىل عامالت درزة – حبكة
>مطلوب مقيمة للعمل لدى عائلة
– ر����ش���ة ه���ـ – 5140492 :
حمرتمة �ضمن مدينة دم�شق براتب
0935452076
� 75أل�����ف ه���ـ – 2725224 :
>يلزمن���ا عم���ال و عام�ل�ات
0931434849
خياطة في مجال الالجنوري
سائقني
درزة  +حبكة في ش���ارع خالد
> مطلوب �سائقني عمومي فئة /د /ب���ن الولي���د ه���ـ – 2245485 :
0999566260
قيادة با�صات هـ 5852199 :
>مطلوب م��وظ��ف يحمل �شهادة >يلزمنا عمال و عامالت درزة –
�سواقة خا�صة او عامة للعمل لدى حبكة يف جمال اللنجوري للعمل يف
�رشكة ك�سائق و موزع براتب ثابت ميدان قاعة هـ 0988420373 :
م���ع ن�����س��ب��ة ه���ـ 0934608205 – – 5641542 :
>ور�شة خياطة بحاجة اىل عامل
0930147448
/ة /درزة  +ح��ب��ك��ة ذو خ�برة
حالقة وجتميل
مبنطقة كفر�سو�سة مقابل بوظة
يلزمنا معلم حالقة ذو خربة للعمل امية هـ 0932376880 :
يف م����ن����ط����ق����ة امل�������رج�������ة ه�������ـ :
0992121110
>�صالون حالقة بحاجة اىل ان�سة
>مطلوب عيادة �سنية مع معداتها
ال�ستالم املحل بخربة ال تقل عن  5او بدون لال�ستثمار ح�رصا �ضمن
�سنوات يف امل��زرع��ة ���ش��ارع امللك مدينة دم�شق هـ 0944884622 :
– 5446533
العادل هـ 0944634899 :
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دم�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق 9336

شركة تجارية

تطلب

التعامل
0933866775
2211648

>مدرس مختص بالتحفيظ
للضعفاء للبكالوريا و التاسع
( م���واد حفظي���ة – فرنس���ي
– عرب���ي ) للتخل���ص م���ن
صعوب���ة احلف���ظ و التركي���ز
عل���ى األس���ئلة الهام���ة ه���ـ :
0956007964
>م���در����س ل��غ��ة ع��رب��ي��ة ل��ط�لاب
امل���راح���ل ك��اف��ة م���ع االه��ت��م��ام
ب����ال����ق����واع����د ال���ن���ح���وي���ة ه�����ـ :
0940741151
>م���در����س خم��ت�����ص ب��ت��دري�����س
الريا�ضيات و الفيزياء جلميع
امل��راح��ل ال��درا���س��ي��ة و خا�صة
ال�شهادتني � /أ�سعار خا�صة
ملنطقة املزة  /هـ 6615883 :
– 0933309411
>درو��������س ري��ا���ض��ي��ات ل��ك��اف��ة
امل�ستويات  /حل امل�شاكل التي
ت������واج������ه ال������ط���ل��اب  /ه������ـ :
0947032025

>مدرس رياضيات –فيزياء –
كيمياء لكافة املراحل تأسيس و
تقوية لنيل الدرجات العالية هـ :
0936046825

>مدر�سة قديرة ذات خربة يف
تدري�س اللغة االنكليزية لطالب
و طالبات االبتدائي و االعدادي
يف منطقة اجل�رس االبي�ض و ما
ح��������ول��������ه��������ا ف��������ق��������ط ه�����������ـ :
0992397440
>مدر�س م�ستعد العطاء درو�س
بالريا�ضيات – فيزياء – كيمياء
– عربي لطالب ال�شهادة االعدادية
و مرحلة التعليم اال�سا�سي با�سعار
م��ن��ا���س��ب��ة ه���ـ – 5133871 :
0933258622

العــــدد - 687
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مع وكالء و مصادر رئيسية للتجهيزات الكهربائية التالية

( لوحات تحكم  -كندكتورات  - PLC -حمايات
 قواطع  -مفاتيح  -ضوء إشارة  -حساساتطغط بأنواعها  -حساس  PT 100و - P 100
داراتعزلبأنواعها  -ريليهات-قطعمنظمات
 -رافع جهد  -مخفض جهد) .........

�شـــركة ل�صناعة الآي�س كرمي

بحاجة �إىل �ســـكرترية ذو خربة براتب جيد
باب م�صلى املنطقة ال�صناعية

رباعي  9340جوال 0933743472
>م��در���س ريا�ضيات م�ستعد
لتقدمي درو�س لطالب ال�شهادتني
الإع��دادي��ة و الثانوية اجلل�سة
�ساعة و ن�صف  1500ل�.س
ل��ل��ث��ان��وي��ة  1200 ،ل����.س
ل������ل�������إع�������������دادي�������������ة ه����������ـ :
0933269408

>للبيع �سيارة �سوبارو امربيزا
 2006-2006جاهزية كاملة
فيها تغيري  3قطع منفو�ضة
ج��دي��د ال�����س��ع��ر ب��ع��د امل��ع��اي��ن��ة
ل����������ل����������ج����������ادي����������ن ه���������������ـ :
0933433485

شركة تجارية في المنطقة الحرة بدمشق البرامكة

بحاجة إلى :
آنسة تجيد اللغة اإلنكليزية بطالقة
( ترجمة فورية من العربية إلى اإلنكليزية وبالعكس )
هـ 2155222 / 0937203052

 شهادة جامعية أو معهد كحد أدنى التفرغ الكامل للعمل القدرة على تحمل ضغط العمل القدرة على العمل ضمن روح الفريق الواحد العمر بين  35 - 18سنةعلى من يجد بنفسه المواصفات السابقة إرسال السيرة الذاتية
إلى E-mail:feraskrdi@gmail.com
أو االتصال على األرقام  6111882 / 6111839بين الساعة  2 - 12ظهراً

يعلن م�ستودع يف دم�شق عن حاجته لتوظيف
يف جماالت التالية :

 - 1عمال يف امل�ستودع من ذوي اخلربة يف م�ستودعات للأدوية
لتح�ضري الطلبيات وا�ستقبال وحتميل الطلبيات من واىل امل�ستودع
ان يكون من �سكان دم�شق ويف�ضل ان يكون من �سكان
املزة او ما يحيطها و ان يكون متفرغ للعمل يف امل�ستودع

 - 2مندوبني

بحاجة اىل مندوب او مندوبة مبيعات يف دم�شق
على ان تتوافر به املوا�صفات التالية -١حا�صل على
بكالوريو�س يف علوم ال�صيدلة
-٢ان يكون لديه قدرة على اقناع العميل ومفاو�ض جيد
-٥يف�ضل ان يكون لديه خربة ا�صناف الدواء

 - 3فوتره

ان�سة للعمل املكتبي وذلك يف ادخال الفواتري على نظام
املحا�سبي اخلا�ص به وعلى ان تتمتع باملوا�صفات التالية :
-١ان تكون خريجة جامعية او معهد متو�سط
-٢حتب العمل �ضمن الفريق -
 -٤متعاونه ون�شيطه
-٥ان تكون من �سكان مدينة دم�شق ويف�ضل من �سكان
حي املزة او ما حولها

� - 4أمني م�ستودع

ذو خربة بامانة م�ستودعات االدوية ح�صرا
ذو �شخ�صية قيادية قادر على حتمل امل�س�ؤولية
معفى من خدمةالعلم

فعلى من يجد يف نف�سه املوا�صفات التالية التوا�صل
معنا على الأرقام التالية :
 0993317950/6628565او ار�سال cv

Hibapharmasy@gmail.com

عمال حبكة  +درزة

بحاجة إلى
هـ 0956420138 / 0999214844 :

 - 1سائقين عمومي فئة  /د /قيادة باصات .
 - 2ميكانيكي ديزل .
 - 3صواج ودهان سيارات .

تتوفر فيهم المواصفات التالية :

- 5موزع

ورشة خياطة في باب سريجة

0936002008 / 2233916

تعلن شركة أمان الشرق لخدمات النقل م  .م
عن حاجتها إلى عاملين ذو خبرة باالختصاصات التالية

مستودع أدوية بحاجة إلى مندوبين مبيعات

لديه �شهادة قيادة عمومية
لديه خربة بتوزيع داخل مدينة دم�شق

فرصة عمل

بنتوغراف مستعملة
بحالة جيدة
بسعر منافس

لالستفسار االتصال هـ  0955605944 / 5852199 :من الساعة 3 - 9

>مدرس لغة عربية خبرة
 25سنة تأسيس من الصفر
دروس خاصة جلميع الصفوف
هـ 0988736793 :

فني م�ستعد ل�صيانة و فرمتة و
تنزيل برامج النت و مكافحة
ال���ف�ي�رو����س���ات ة اخل����دم����ة و
ال��ت�����ص��م��ي��م و ال��ه��ن��د���س��ة على
الكمبيوتر و تو�صيل ال�شبكات
هـ 0945375583 :
>����ش���اب م�����س��ت��ع��د لتح�ضري
احللويات و املعجنات الغربية
ال��ف��اخ��رة لكافة املنا�سبات و
االع��������ي��������اد ل���ل���ط���ل���ب ه������ـ :
0992397440

مطلوب ماكينة

فرصة عمل

شـــركة هندسية

متخصصة بمعالجة المياه ترغب برفد كوادرها
باإلختصاصات التالية

 - 1فني تمديدات صحية ذو خبرة
 - 2سكرتيرة ذات خبرة
لإلســـــتعالم 0961110450 / 4424256

