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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

 معلم �ســــناك دوام من � 9إىل 6 عامل (ـة) ترتيب غرف دوام �صباحي -عامل (ـة) تنظيف

لال�ســـتعالم هـ 2116600 :

للبيع عدة لمحل معجنات كامل
فرن وباقي العدة
0933504381

السعر بعد المعاينة

مطلوب عيادة سنية

مع معداتها أو بدون لالستثمار
مطلوب سيدة مقيمة

مدبرة منزل للعمل لدى عائلة
صغيرة براتب  100000ليرة سورية وإجازة
أسبوعية العمر  20حتى  40سنة
0936974209 - 6388177

مزة

>للبيع �شقة يف املزة �ساحة الهدى
تابعه لل  86طلعة ال�سهلي  3غرف
نوم و �صالون كبري و منتفعات ك�سوة
ديلوك�س ب�سعر  29مليون  /فراغ
مالية  /هـ 0944590463 :
>من���زل للبي���ع بامل���زة في�ل�ات
متصلة ط ارضي قبلي شرقي
مساحة 120م 2سكن 220 +م2
حدائ���ق اطالل���ة رائع���ة عل���ى
مدينة دمشق دون وسيط هـ:
6666475 – 0947916085
>للبيع منزل يف امل��زة  86خلف
معهد ال�ل�غ��ات ج��ان��ب مكتب اب��و
درغ� ��ام م���س��اح��ة 40م 2غ��رف��ة و
منافعها اك�ساء جيد ط 3ب�سعر 6
مليون هـ 0991830839 :
>للبيع منزل على خط اجلبل جانب
دوار احلفار ط 3م�ساحة 100م2
ك�سوة جيدة جدا مطلوب  75مليون
هـ 0949599996 :

>للبيع او املقاي�ضة �سطح باملزة
فيالت �رشقية فوق ط 2م�ساحة
300م 2م�ق��اب��ل احت ��اد ال�ك�ت��اب
ال � �ع� ��رب اط �ل�ال� ��ة رائ � �ع� ��ة ه � �ـ :
4463120 – 0933330958
>للبيع منزل على طريق اجلالء
170م/ 2ط /2ا ط�لا ل��ة خلفية
ك �� �س��وة م�ل�ك�ي��ة  3غ���رف ن���وم و
�صالونني  3 +حمامات مطلوب
170مليون قابل للتفاو�ض ه�ـ :
0949599996
>للبيع منزل على خط اجلبل ط1
 /اط�لال��ة ع�ل��ى ال �� �ش��ارع ال�ع��ام
م�ساحة 90م / 2ك�سوة �سوبر
ديلوك�س غرفتني نوم و �صالون و
جلو�س مطلوب  100مليون هـ :
0949599996
>للبيع منزل باملزة طلعة اال�سكان
ط 3اطاللة على اال�سكان و على
االتو�سرتاد 120م 2ك�سوة عادية
م� �ط� �ل ��وب  100م� �ل� �ي ��ون ه�� �ـ :
0949599996

حصراً ضمن مدينة دمشق
هـ 5446533 / 0944884622 :
شقق متفرقة

>�شقة للبيع تطل على ال�شارع
طابق اول  3غرف و �صوفا 120م2
اجلادة الرابعة مهاجرين �شورى هـ
5127251 :
>للبيع �شقة يف ركن الدين �شارع
��ص�لاح ال��دي��ن ط 1ف�ن��ي م�ساحة
90م 3/ 2غرف و �صالون ك�سوة
قدمية  /ال�سعر  75مليون ه�ـ :
0938126490
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي
طابق اول اطاللة جميلة على جامع
االميان �سوكة �شمايل غربي غرفتني
نوم و �صالون بلكون عدد  2ك�سوة
ديلوك�س ت�سليم فوري للجادين 75
مليون هـ 0933709044 :
>من���زل للبي���ع في أش���رفية
صحنا ي���ا مقا ب���ل البن���ك
العرب���ي عل���ى الش���ارع الع���ام
مس���احة 110م  2مس���احة
110م/ 2ط /2كس���وة 70%
س���وبر ديلوك���س غرفت�ي�ن و
صالون بناء حجر مع مصعد
هـ 0933236064 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالتجارة
ط��اب��و اخ���ضر  3غ��رف و �صوفا
بلكون ت�سليم فوري للجادين هـ :
0951553163

>للبيع او االجار منزل عربي قدمي
يف ب��اب ��شرق��ي  /ق�شلة  /ح��ارة
العبارة م�ؤلف من طابقني �سفلي و
علوي مع ليوان و بحرة جانبية و 2
قبو م�ساحة 133م 2ي�صلح جمعية
او اوتيل او مطعم هـ 5427643 :
>منزل للبيع يف قد�سيا جادات
اجلادة الثالثة طابق ار�ضي ك�سوة
ديلوك�س م�ساحة 120م 2داخلي
– 180م 2خ��ارج��ي م��ع اطاللة
خ �ل�اب� ��ة ب �� �س �ع��ر م � �غ� ��ري ه�� �ـ :
0967387212
>للبيع شقة في دمر الغربية
وادي املش���اريع اخ���ر خ���ط
السرفيس ط 3غرفتني كبار
و منافع مساحة 70م 2كسوة
وس���ط ه���ـ – 0940430601 :
3120676
>ل�ل�ب�ي��ع ��ش�ق��ة ع�ل��ى ال�ع�ظ��م يف
ج ��رم ��ان ��ا ال �ن �ه �� �ض��ة ط 5ف�ن��ي
50/م /2ال�سطح ملك لل�شقة
اطاللة متميزة بدون م�صعد هـ :
0999727937
>للبيع �شقة يف العبا�سيني جانب
م��در��س��ة االدب ال�ع��رب��ي ت�صلح
جتاري او �سكني م�ساحة 125م2
ط 1فني تقع على �شارعني ك�سوة
ج� �ي���دة ه � �ـ - 4416740 :
0938266911

>للبيع غرفة م�ساحة 20م 2مع
منتفعات مفرو�شة ط��اب��و اخ�رض
ال�سعر  17مليون مهاجرين جادة
�ساد�سة جانب جامع اخلياط مفرق
� �ش �م �� �س �ي��ة ط ��اب ��ق ار�� �ض���ي ه� �ـ :
0998378412
>للبي���ع ش���قة عل���ى العظ���م
في معضمية الشام مساحة
135م 2ش���رقي قبل���ي م���ع
اطالل���ة رائع���ة عل���ى جب���ل
الش���يخ م���ع الس���طح معم���ر
بنفس املساحة معمر نصفه
دون وس���يط للجادي���ن ه���ـ:
0947916085 – 6666475
>للبيع يف جرمانا �شقة �سكنية
مك�سية – اجلمعيات مقابل اجلامع
م�ساحة 138م 2ط 1فني �شمايل
�رشقي هـ 0931662225 :
>للبيع او االجار �شقة يف املزرعة
ط ار��ض��ي م�ساحة 180م4/ 2
غرف و �صالون ك�سوة جيدة هـ :
3318691 – 0951418823

لالجار منزل باملزة طلعة اال�سكان
دون فر�ش غرفتني و �صالون ك�سوة
ج �ي��دة ج��دا م�ط�ل��وب  2،4مليون
�سنويا الدفع �سنوي دون و�سيط هـ
0949599996 :
>لالجار ال�شهري �سويت مفرو�ش
مب�ن�ط�ق��ة رك ��ن ال��دي��ن ات��و� �س�تراد
الفيحاء مقابل منتزه الب�ستان هـ :
0988765077
>لالجار منزل باملزة فيالت غربية
دخلة �سفارة جنوب افريقيا م�ساحة
300م 2ك�سوة ديلوك�س مفرو�ش
مكاتب ي�صلح ل�رشكة او ملكاتب او
لل�سكن ب  7مليون �سنويا ه�ـ :
0949599996
>ل�لاج��ار �شقة م�ف��رو��ش��ة ب��امل��زة
ات��و� �س�تراد غ��رف�ت�ين و ��ص��ال��ون و
منافع ط 11يوجد م�صعد عدد 2
بدون و�سيط هـ0933311579 :

>ل�ل�اج ��ار م �ن��زل ب��امل��زة ف�ي�لات
�رشقية نزلة جامع االك��رم جانب
�سوبر ماركت اللوت�س ط 8غرفتني
نوم و �صالون مفرو�ش ك�سوة و
ف��ر���ش � �س��وب��ر � �س��وب��ر دي�ل��وك����س
مطلوب  4،5مليون �سنويا اطاللة
جميلة الدفع �سنوي ح�رصا  /دون
و�سيط  /هـ 0949599996:
>لالجار �شقة يف جرمانا �ساحة
ال�سيوف طابق ار�ضي  3و �صالون
هـ 0933476777 :
>لالجار منزل باملزة خلف �شارع
اجلالء حارة املدار�س غرفتني نوم
و �صالون و �سفرة ك�سوة و فر�ش
�سوبر ديلوك�س ط 1مطلوب 3
مليون �سنويا الدفع �سنوي ح�رصا
 /دون و �� � �س� � �ي � ��ط  /ه� � � �ـ :
0949599996
>لالجار منزل باملزة على طريق
اجل�ل�اء غ��رف�ت�ين ن��وم و �صالون
ك�سوة و فر�ش ع��ادي مطلوب 3
مليون �سنويا الدفع �سنوي ح�رصا
 /د و ن و � � � �س � � �ي� � ��ط  /ه� �ـ
0949599996:
>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
>لالجار منزل باملزة فيالت غربية
ط 3 / 1غرف نوم و �صالون /
ك�سوة و فر�ش جيد جدا مطلوب
 3،6مليون �سنويا الدفع �سنوي
دون و ��� � � �س�� � � �ي� � � ��ط ه� � � � � � �ـ :
0949599996
>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

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

نقل عف�ش

يعلن فندق العامر عن حاجته

للخدمات
الوالء
تنظيف وتعزيل �شقق  -فيالت � -شركات

>لالجار منزل مفرو�ش مزة نزلة
جامع االكرم غرفتني نوم و �صالون
و غرفة جلو�س ك�سوة و فر�ش �سوبر
ديلوك�س اطاللة على االتو�سرتاد و
نزلةاالكرم خدمات بناء كاملة ب
 4،5مليون �سنويا الدفع �سنوي
ح ���ص�را  /دون و� �س �ي��ط  /ه� �ـ :
>ل �ل��اج � ��ار حم� ��ل يف ج ��دي ��دة
0949599996
ال���ش�ي�ب��اين ع�ل��ى ال �ط��ري��ق ال�ع��ام
مطلوب لالجار
140م 2ي���ص�ل��ح � �ص��ال��ة ع��ر���ض
>مطلوب �شقة ل�لاج��ار يف امل��زة للمفرو�شات و ما �شابهها بدون
فيالت غربية او �رشقية بدون فر�ش و�سيط هـ 0933311579 :
و ب�سعر منا�سب هـ > 6644699 :حم��ل لالجار يف ق��رى اال�سد
–  – 0 9 4 4 4 7 4 0 2 0احل��ي ال �ث��اين م�ساحة 110م2
0941551550
مك�سي ي�صلح لكافة املهن التجارية
و م� � �ع � ��ه م� � ��� � �س� � �ت � ��ودع ه� � � �ـ :
0933220226
>للبيع يف جرمانا حمل ب�سوق
جت � ��اري 27م 2ط ��اب ��و اخ ���ضر
ال�شارع العام مقابل دخلة الفرن
االيل هـ 0931662225 :

>للبيع يف جرمانا مكتب جتاري
40م 2طابو اخ�رض ال�شارع العام
ط 3فني هـ0931662225 :

موظفون

>�رشكة جتارية تطلب �آن�سة حمجبة
للعمل لديها بفرعها اجلديد بالربامكة
>للبيع صالون حالقة رجالي في
العمر دون � 35سنة ب��دون خربة
منطقة احللبوني جانب فندق براتب � 60أل��ف املوا�صالت م�ؤمنة
اوروبا مع مستلزماته او بدون هـ االت �� �ص��ال م��ن  6-11م���س��اء ه �ـ :
0932302769:
2232246 – 0934241443
يف
جتاري
حمل
>للبيع او االجار
>مطلوب بشكل فوري موظفة
رك��ن الدين �شارع �صالح الدين
بشهادة بكالوريا كحد ادنى
بكاري م�ساحة 10م 2ك�سوة �سوبر
 /فروغ  /هـ  0988132191 :للعمل بشركة حديثة املنشأ
>ل�ل�ب�ي��ع يف ج��رم��ان��ا ق�ب��و على العمر دون  35سنة براتب 45
الهيكل جت��اري م�ساحة 500م 2الف هـ - 0954798000 :
طابو اخ�رض ال�شارع العام مقابل 3328070
دخ� � �ل�� ��ة ال�� � �ف� � ��رن االيل ه�� � �ـ > :م�ستودع مواد طبية بالربامكة
0931662225
ب �ح��اج��ة اىل م��وظ �ف��ة اداري � ��ة –
> للبي���ع مح���ل بس���و ق ا�ستقبال – مق�سم براتب  50الف
احلميدي���ة مس���احة 12م 2اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت
بس���عر مغر هـ  – 2213915 :م� ��ؤ م� �ن ��ة ه� �ـ – 2251420 :
0967955755
8883592
>للبيع حمل يف جرمانا فروغ > +مطلوب م�رشفات مبيعات خربة
ملكية قرب �ساحة الرئي�س مقابل يف جمال اال��شراف و العالقات
ال�سريتيل م�ساحة 22م 2الت�سليم ال� �ع ��ام ��ة ب � ��راب  70ال� ��ف ه� �ـ :
فوري بريء الذمة هـ 0996804484 – 2335030 4472374 :
016/-236600
– 0951418823
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مطعم قيد اإلفتتاح

شــــــركة تجارية تطلب التعامل

مع وكالء و مصادر رئيسية لتوريد التجهيزات الكهربائية التالية

( لوحات تحكم  -كندكتورات  - PLC -حمايات  -قواطع  -مفاتيح  -ضوء
إشارة  -حساسات طغط بأنواعها  -حساس  PT 100و  - P 100دارات عزل
بأنواعها  -ريليهات  -قطع منظمات  -رافع جهد  -مخفض جهد) .........
لالستعالم هاتف 2211648 / 0933866775 :

مطلوب �شاب

بحدود  20عام للتوزيع
مل�ستودع �أدوية يف ال�شعالن
لالت�صال 3329314
0933566880
>مطلوب مندوبة ت�سويق ل�رشكة
جتارية تعمل يف جمال االن��ارة و
الطاقة البديلة هـ – 5923934 :
0944765452

شركة األنوار لأللبان

تعلن عن رغبتها بتعيين مندوبات بمقر الشركة
بالعراق  -البصرة  /مرافقة ذويها وكافة تكاليف
السفر واإلقامة على نفقة الشركة

لإلستعالم ياسر  0933131876أحمد 009647712026552

>شركة جتارية مقرها البرامكة
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
و ما حولها هـ > – 2230790 :شركة طبية جتميلية بحاجة
0956013000
الى مدير تسويق – وكالء
جمال
يف
تعمل
>��شرك��ة طبية
تسو يق بر ا تب  +نسبة
اىل
�ة
�
ج
�ا
�
ح
�
ب
�ة
�
ي
�
ب
�
ط
امل� ��� �ش ��دات ال �
بفرعها اجلديد للعمل لديها
حما�سبة براتب ممتاز و بدوام 8
�ساعات �صباحي و املوا�صالت هـ - 0953354000 :
م�ؤمنة و اخلربة غري �رضورية هـ 3328989 :

>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
 /مق�سم – �سكرتاريا  /للعمل
ل��دى ف��رع�ه��ا اجل��دي��د بالربامكة
براتب  60الف املوا�صالت م�ؤمنة
اخل� �ب ��رة غ �ي�ر � �ض��روري � ��ة ه � �ـ :
0932412883 – 2253712

2157150
>م�ط�ل��وب خبري /ة /ل��درا��س��ة و
ت���س��وي��ق و ��ص�ي��ان��ة ال�ت�ج�ه�ي��زات
امل �خ�ب�ري��ة ه� �ـ – 2233916 :
0936002008
>�رشكة تطلب موظفات للعمل يف
فرعها اجلديد براتب  60الف هـ :
2335030 – 0996541870
– 0996576517
>للعمل ف��ورا �رشكة الكرتونيات
يف باب م�صلى بحاجة اىل خريج
معهد الكرتون او ثانوية �صناعية
ال� �ك�ت�رون اخل �ب�رة غ�ي�ر ��ضروري��ة
ال� �ع� �م ��ر دون ��� 30س��ن��ة ه � �ـ :
0937756448

>شركة طبية جتميلية حديثة
املنشأ تعلن عن رغبتها بكمال
طاقمها االداري و هي بحاجة الى
موظفي سكرتاريا – محاسبة
– استقبال  -إداريني براتب
 50الف العمر دون  35سنة
هـ – 0 9 5 3 3 5 4 0 0 0 :
3328989

>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
( مق�سم – ا�ستقبال – �سكرتارية
) ل�ل�ع�م��ل ل ��دى ف��رع �ه��ا اجل��دي��د
ب ��ال�ب�رام� �ك ��ة ب� ��رات� ��ب  60ال ��ف
املوا�صالت م�ؤمنة و اخلربة غري
��ض�روري��ة ه �ـ – 2251420 :
0967955755

>صالة عرض منتجات صنع في
سوزرية للعناية باملرأة بحاجة الى
موظفة محجبة للعمل لدى احدى
صاالتها ( برامكة – باب مصلى )
مبجال السكرتارية و االشراف العام
العمر دون  35سنة براتب 50
الف لالستعالم هـ 2274171 :
 0954995000>�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  /مب�ج��ال املحا�سبة –
�سكرتاريا براتب � 50ألف العمر
دون � 35سنة املوا�صالت م�ؤمنة
االت � �� � �ص� ��ال م� ��ن  6-11ه � �ـ :
2256550 – 0965391473

>�رشكة توزيع مواد غذائية بحاجة
لتوظيف مندوبني مبيعات لديهم
خربة يف توزيع احلالوة و الطحينة
و ب��ا��س��واق دم�شق و ريفها ه�ـ :
0993344003
>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

>يلزمنا انسات للعمل مبستودع
لال د و ا ت ا لتجميلية مبجا ل
سكر تير ة تنفيذ ية حتمل
شهادة بكالوريا براتب  45الف
العمر دون  30سنة اخلبرة غير
ضرورية هـ – 2274171 :
0934443969

>م�ؤ�س�سة جتهيزات طبية ب�شارع
اجل� �م ��ارك تطلب للعمل موظفة
حمجبة العمر دون � 30سنة الدوام
��ص�ب��اح��ي اخل�ب�رة غ�ير ��ضروري��ة
الراتب  5الف املوا�صالت م�ؤمنة هـ
2157150 :
>مل��ن لي�س لديها �شهادة �رشكة
طبية بحاجة اىل موظفة عالقات
عامة – ا�ستقبال – حمابة ه�ـ :
0996804484 – 2335030
– 0996576517
>��ش�رك ��ة جت ��اري ��ة ت �ع �م��ل يف جم��ات��ل
اال�سترياد و الت�صدير بحاجة اىل موظفة
( �سكرتاريا – ا�ستقبال – مق�سم ) للعمل
لدى فرعها اجلديد بالربامكة العمر دون
� 35سنة ب��رات��ب  60ال��ف �شهريا ه�ـ :
0988179715 – 2251420

> تعلن كبرى الشركات عن
افتتاحها لفرعها اجلديد و
هي بحاجة الى موظفات /
سكرتاريا – اداريني  /براتب
 45الف العمر دون  30سنة
هـ – 0954798000 :
3328070

>جمموعة حديثة املن�ش�أ مقرها
الرئي�سي بالربامكة بحاجة �إىل
�آن�سة للعمل لدى �صالتها اجلديدة
باحلمرا ب��دوام �صباحي براتب
� 60أل� ��ف ��ش�ه��ري��ا اخل �ب�رة غري
م�ط�ل��وب��ة و امل��وا� �ص�ل�ات م��ؤم�ن��ة
يف�ضل من �سكان الربامكة و ما
ح��ول �ه��ا ه� �ـ – 2135309 :
-0966226640 2144402
>مطلوب م�صمم يجيد العمل
على برامج الت�صميم و الغرافيك
للعمل مبركز للطباعة بالربامكة هـ
0994049609 :
>م�ستودع مواد طبية بالربامكة
ب�ح��اج��ة اىل م��وظ�ف��ة اداري � ��ة –
ا�ستقبال – مق�سم براتب  60الف
اخلربة غري �رضورية املوا�صالت
م� ��ؤم� �ن ��ة ه� �ـ – 2253712 :
0932412883
�رشكة �صناعات كيميائية بحاجة
اىل كيميائية حتمل �شهادة كيمياء
تطبيقية و ذات خربة ال تقل عن
� � � � � �� 5س� � � � � �ن � � � � ��و ا ت  /ه� � �ـ
0947761531:

>ملن ليس لديها شهادة او عمل شركة
صناعية بحاجة الى طاقم اداري براتب
يتراوح بني  45الف الى  75الف
بدوام و ساعات العمر دون  30سنة هـ :
0961144445 – 2230790

�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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املـ ــدي ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ ـ ـ�ؤول :املهند�س �س ـ ــمري طـ ـ ــال ــو

بحاجة إلى

 - 1شيف شرقي  +شيف غربي
 - 2معلم مشاوي  +معلم مقبالت
 - 3معلم معجنات  +عمال معجنات
 - 4عمال وعامالت مطبخ و تنظيف

مكان العمل قرب مشفى المواساة

لالستفسار هاتف 6644699 / 0941551550 / 0944474020
مطلوب خبير (ة)

لدراسة وتسويق وصيانة
التجهيزات المخبرية
هـ 0936002008
2233916
>فر�صة عمل مميزة مبعا�ش مغر
جدا هـ 0945557697 :
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
( ا�ستقبال – �سكرتاريا – خدمة
زبائن ) بفرعها اجلديد بالربامكة
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 �شاب او �شابة للعمل يف
حمل موبايالت يف �شارع الثورة
براتب مغري يف�ضل من لديه خرب�ؤة
� �س��اب �ق��ة او ي �ج �ي��د ال �ع �م��ل على
الكمبيوتر هـ 0997222555 :
>ش���ركة جتاري���ة بحاج���ة
ا ل���ى مصم���م  /ة  /ذ و
خب���رة بالفوتو ش���وب او
االلس���تيريتر ال���دوام كام���ل
م���ن  4-8ش���ارع بغ���داد ه���ـ :
4428791 – 5026
>م �ك �ت��ب حم ��ام ��اة ب �ح��اج��ة اىل
حمامية مع �شهادة �ضمن جرمانا
هـ 0945557697 :

سكرتاريا

> مطلوب �سكرترية جتيد اللغة
االنكليزية كتابة و جتيد ا�ستخدام
ب ��رام ��ج ال� � ��وورد  +ك ��وري ��ل ه� �ـ :
– 0936744359
0966580489
>�رشكة جتارية تعمل يف جمال
اال�سترياد و الت�صدير بحاجة اىل
��س�ك��رت�يرة م��وظ�ف��ة ع�لاق��ات عامة
للعمل لدى فرعها اجلديد بالربامكة
العمر دون � 35سنة براتب  60الف
� �ش �ه��ر ي��ا ه� �ـ – 2253712 :
0932412883

شركة متخصصة بالصناعات الكيميائية
ترغب بتعيين موظفين وفق الشروط التالية

< سكرتيرة تنفيذية( شهادة أدب إنكليزي  -خبرة  5سنوات في المراسالت )

< كيميائية مخبري ( شهادة كيمياء تطبيقية  -خبرة  5سنوات وتتقن اللغة اإلنكليزية )
< فني ميكانيكي أو كهربائي مع خبرة التقل عن خمس سنوات
< سائق ميكروفان لنقل الموظفين

األفضلية من سكان عدرا الصناعية  -الضمير
الرجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني التالي :
 zaincham@hotmail.co.ukهاتف 0947761531 :

>مطلوب �سكرترية ملحل ادوات جتميل
مبعا�ش مغر جدا هـ 0945557697:
– 0940040767
>م ��ؤ� �س �� �س��ة جت ��اري ��ة ت��رغ��ب بتعيني
�سكرترية للقيام بالأعمال املكتبية فورا
ب ��دوام �� 8س��اع��ات بفرعها ب��احل�م��راء
ال�شهادة ثانوية كحد ادنى بدون خربة
و املوا�صالت م�ؤمنة االت�صال من 6-11
هـ 2255351 – 0955553922 :
>�رشكة جتارية تعمل يف جمال
اال�سترياد و الت�صدير بحاجة اىل
موظفة �سكرتارية – مق�سم –
ا�ستقبال للعمل لدى فرعها اجلديد
بالربامكة العمر دون � 35سنة
ب��رات��ب  60ال ��ف ��ش�ه��ري��ا ه��ـ :
0932412883 – 2253712
>جم �م��وع��ة جت��اري��ة ج��ان��ب �سانا
ت��رغ��ب ب�ت�ع�ي�ين � �س �ك��رت�يرة اداري� ��ة
ا��ش�راف و رد على الهاتف ب��دوام
�صباحي و رات��ب مميز العمر دون
� 30سنة الدوام �صباحي و اخلربة
غ�ي�ر ��ض�روري ��ة ال ��رات ��ب  65ال��ف
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2157150 :
>�رشكة متخ�ص�صة بال�صناعات
الكيميائية ترغب بتعيني �سكرترية
تنفيذية حتمل �شهادة ادب انكليزي
و خربة ال تقل عن � 5سنوات يف
املرا�سالت هـ 0947761531 :
>ش���ركة جتاري���ة بحاج���ة
ال���ى س���كرتيرة ذات خب���رة
باحلاس���وب و االرشفة دوام
كامل من  4-8بشارع بغداد
هـ 5026 :

مطلوب شقة لإليجار
في منطقة المزة ( غربية  -شرقية  -اتوستراد )
بدون فرش وبدون وسيط وبسعر منطقي
لالستفسار 6644699 / 0941551550 / 0944474020

مطلوب شاب للعمل
كموظف خدمات في صالة

مفروشات بمنطقة المهاجرين
العمر بين  24 - 18ويفضل من سكان المنطقة
لالستفسار االتصال من 3738900 : 4 - 12
>مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري
ب��ال �ق �� �ص��اع جت �ي��د ال �ع �م��ل ع�ل��ى
الكمبيوتر و القيام باالعمال املكتبية
متفرغة للعمل العمر دون � 32سنة
و ذات مظهر الئق هـ 5427524 :
– 0946210336
>��ش�رك��ة جت��اري��ة ت�ع�م��ل يف جم��ال
اال��س�ت�يراد و الت�صدير بحاجة اىل
�سكرترية موظفة عالقات عامة للعمل
لدى فرعها اجلديد بالربامكة العمر
دون � 35سنة براتب  60الف �شهريا
هـ 0988179715 – 2251420 :
>��ش�رك ��ة جت ��اري ��ة ب �ح��اج��ة اىل
��س�ك��ر ت�يرة حمجبة للعمل لديها
براتب  50ال��ف العمر دون 40
�سنة املوا�صالت م�ؤمنة اخلربة غري
��ض�روري ��ة ه� �ـ – 2253712 :
0932412883

>جمموعة جتارية تعمل يف جمال
اال�سترياد بحاجة اىل �سكرترية
حمجبة �أنيقة للعمل لدى فرعها
اجلديد /بالربامكة – احلمرا /
ب��دوام �صباحي براتب � 45ألف
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
>��ش�رك ��ة جت ��اري ��ة ب �ح��اج��ة اىل
�سكرترية حمجبة للعمل لديها
براتب  50ال��ف العمر دون 40
�سنة امل��وا��ص�لات م�ؤمنة اخل�برة
غري �رضورية هـ – 2251420 :
0967955755

للمشاركة بدمشق

مطلوب مكتب مفروش
إلنجاز استثمارات دولية
للمراسلة واتس آب
0944001661
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>مطلوب للعمل �سيدة مقيمة
مدبرة منزل لدى عائلة �صغرية
ب ��رات ��ب  80ال� ��ف و اج� ��ازة
ا�سبوعية العمر من 40-20
� �س �ن��ة ه� �ـ – 6388177 :
0936974209
>م�ط�ل��وب مقيمة للعمل لدى
عائلة حمرتمة براتب  90الف
هـ 0940649505 :

سكرتاريا

>��شرك��ة جت��اري��ة بحاجة �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
سائقون
اخل � �ب ��رة غ �ي��ر �� �ض��روري� � ��ة و
امل� ��وا� � �ص�ل��ات م� ��ؤم� �ن ��ة ه � �ـ � > :رشكة توزيع بجرمانا بحاجة
 – 0 9 3 3 6 0 6 0 8 1اىل �سائق مع او بدون �سيارة
ب �ي��ك اب � �ص �غ�يرة ل�ل�ع�م��ل يف
2144403
جمال التوزيغ يف مدينة دم�شق
عمال
هـ 0944365080 :
>للعمل فورا �رشكة هند�سية يف >مطلوب �سائق ميكروفان لنقل
باب م�صلى بحاجة اىل عامل املوظفني هـ 0947761531 :
تعليب اخل�ب�رة غ�ير ��ضروري��ة
حالقة وجتميل
العمر دون � 25سنة ال�شهادة
اع � ��دادي � ��ة ك �ح��د ادن� � ��ى ه� �ـ > :صال���ون حالق���ة نس���ائية
مبس���اكن برزة بحاج���ة الى
0937756448
>��شرك��ة بحاجة اىل عمال و انس���ة ضريب���ة سيش���وار و
ع ��ام�ل�ات ل�ل�ع�م��ل ل��دي �ه��ا على حواجب ذات خبرة ( يفضل
خطوط انتاج بدوام و راتب جيد من س���كان مس���اكن برزة و ما
ه � � � �ـ  – 5 6 4 1 5 4 2 :حوله���ا ) هـ 0994663624 :
– 5124981
0930147448
اىل
بحاجة
معجنات
>مطعم
أزياء
�شغيلة ال��دوام من � 8صباحا
>يلزمن���ا عم���ال و عام�ل�ات
حتى  5م�ساء هـ 2314274 :
 – 2 3 1 8 6 7 6حبك���ة  +درزة  +امب�ل�اج ف���ي
–
مجال اللنجوري للعمل في
0944507058

مهن

>مطلوب ملطعم �شيف �رشقي و
غربي و معلم مقبالت و معجنات
ه � �ـ – 0944474020 :
– 0941551550
6644699
>م�ط�ل��وب فني ميكانيكي او
كهربائي مع خربة ال تقل عن 5
�سنوات هـ 0947761531:

ش���ارع خال���د بن الولي���د هـ :
0999566260 – 2245485
>يلزمن���ا عامل���ة خيا ط���ة
ف���ي مج���ا ل ا ال جن���و ر ي
درزة – حبك���ة للعم���ل ف���ي
منطق���ة مقاب���ل احلريق���ة
ه���ـ – 0 9 4 4 4 9 6 2 6 5 :
2243776

رعاية وتنظيف
>مدرس لغة عربية خبرة
>م�ط�ل��وب مقيمة للعمل لدى  25سنة تأسيس من الصفر
ع��ائ�ل��ة حم�ترم��ة �ضمن مدينة دروس خاصة جلميع الصفوف هـ
دم�شق ب��رات��ب � 75أل��ف ه�ـ 0988736793 : :

2 7 2 5 2 2 4

–

>مدر�س م�ستعد العطاء درو�س
0931434849
خ�صو�صية يف ال��ري��ا� �ض �ي��ات و
>م�ط�ل��وب مقيمة للعمل لدى ال �ف �ي��زي��اء ل �ك��اف��ة امل ��راح ��ل ه� �ـ :
م�سن مقعد براتب  80الف وما 0956542061

فوق هـ 0933060008 :
>مدرس رياضيات – فيزياء
>مطلوب مدبرات منزل لالعمال –كيمياء لكافة املراحل تأسيس
املنزلية و رعاية م�سنني و اطفال و تقوية لنيل الدرجات العالية
مقيمات او غري مقيمات العمر هـ 0936046825 :
م � ��ن � �� 45-18س� �ن ��ة ه� � �ـ :
0993152120 – 8113020
– 8113025
>م�ط�ل��وب مقيمة للعمل لدى
م�سنة مقعدة براتب  80الف و
ما فوق هـ 0940649505 :

> م��در � �س��ة خمت�صة بتحفيظ
الفل�سفة للبكالوريا من ال�صفر
للمتاخرين و ال�ضعفاء حتفيظ
ت � �ك� ��رار و م ��راج� �ع ��ة امل � ��واد
االجتماعية و العلوم للتا�سع و
البكالوريا بعدة طرائق متنوعة
هـ 0992761703 :
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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

- 5موزع

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

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

Hibapharmasy@gmail.com

>مدر�س ريا�ضيات – فيزياء
– كيمياء لكافة ال�صفوف و
خا�صة ال�شهادات و املهني و
كافة املواد لكل ال�صفوف متابعة
يومية هـ 0932669269 :
>م��در� �س��ة ل�غ��ة ع��رب�ي��ة لكافة
امل���س�ت��وي��ات م�ستعدة الع�ط��اء
درو� ��س خ�صو�صية يف اللغة
العربية با�سعار منا�سبة هـ :
0934294803
>مدرس مختص بالتحفيظ
للضعفاء للبكالوريا و التاسع
( م���واد حفظي���ة – فرنس���ي
– عر ب���ي ) للتخل���ص م���ن
صعوب���ة احلف���ظ و التركي���ز
عل���ى األس���ئلة الهام���ة ه���ـ :
0956007964
>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

>فني �صيانة م�ستعد ل�صيانة و
ا�صالح االدوات املنزلية باتقان /
ف��رن غ��از – غ�سالة – متديدات
�صحية و غريها  /هـ 6354073 :
– 0944795733

>م�ي�ك��روب��ا���ص  /م�ستعدون
لتلبية كافة خدمات التو�صيل
�ضمن دم���ش��ق  /م��دار���س –
رو� �ض��ات – م��وظ�ف�ين  /ه �ـ :
0955443126
>لدينا مربية لالطفال بكافة
االعمار يف منزلها يف جرمانا
ال�ستقبال االطفال بدوام و اقامة
ه � �ـ – 0934098169 :
5663531
فني م�ستعد ل�صيانة و فرمتة و
تنزيل برامج النت و مكافحة
الفريو�سات والربامج الهند�سية
و الت�صميم على الكمبيوتر و
تو�صيل ال�شبكات ن�صل اينما
كنتم هـ 0945375583 :
>مطلوب مدبرات منزل لالعمال
املنزلية و رعاية م�سنني و اطفال
مقيمات او غري مقيمات العمر
م � ��ن � �� 45-18س� �ن ��ة ه� � �ـ :
0993152120 – 8113020
– 8113025
>لدينا مدبرات منزل لالعمال
املنزلية و رعاية م�سنني و اطفال
مقيمات او غري مقيمات هـ :
0993152120 – 8113020
– 8113025
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