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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

>م�ستودع مواد طبية بالربامكة بحاجة
اىل موظفة �إدارية – ا�ستقبال – مق�سم
براتب � 60أل��ف اخل�برة غري �رضورية
املوا�صالت م�ؤمنة هـ – 2253712 :
0932412883

فرصة عمل

شــــركة إنشاءات معدنية على طريق الكسوة
تطلب موظفين من االختصاصات التالية
 - 1محاسبة خريجة تجارة وإقتصاد قسم المحاسبة .
 - 2معلم قص حديد آلي .
للتواصل وأخذ المعلومات
االتصال على الهاتف 5850112
وذلك من  8صباحاً  3 -عصراً
شقق متفرقة

مشروع دمر
>للبيع �شقة يف م����شروع دم��ر �شارع
املغرتبني بناء حجر م�ساحة 160م/ 2
 3غرف نوم � +صالون  /ك�سوة ديلوك�س
ت�سليم فوري ب�سعر  125مليون للجادين
هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف م����شروع دم��ر ج 10
جانب دوار الكني�سة بناء حجر ط ار�ضي
مع حديقة م�ساحة داخلية 150م+ 2
حديقة 200م 2كدخل م�ستقل ي�صلح
�سكني او جتاري الت�سليم فوري للجادين
هـ 0945801619 :
>للبيع ترا�س يف م�رشوع دمر م�ساحة
داخلية 250م + 2ترا�س خارجي 230م2
ك�سوة ديلوك�س مع الفر�ش  3/غرف نوم
 3 +حمامات � 3 +صالونات  /اطاللة
رائعة رائعة يوجد م�صعد الت�سليم فوري
للجادين هـ 0945801619 :

>للبيع �شقة يف املالكي جانب م�شفى
ال�شامي م�ساحة 250م 4 / 2غرف نوم
و �صالون اطاللة رائعة يوجد م�صعد +
ك�����راج ل��ل��ب��ن��اء ال��ت�����س��ل��ي��م ف�����وري ه���ـ :
0945801619
>للبيع منزل يف الربامكة مقابل كلية
االقت�صاد �ضمن �ساحة مغلقة م�ساحة
140م 2تقريبا ط 1فني ك�سوة ديلوك�س
هـ 0944821258 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل ب��ال��ع��دوي ط1
اطاللة جميلة على جامع االمي��ان و جبل
ق��ا���س��ي��ون غ��رف��ت�ين ن���وم و ���ص��ال��ون بلكون
ديلوك�س ت�سليم فوري للجادين  75مليون هـ
0933709044 :
>للبيع �شقة ار�ضية م�ساحة 180م2
م��ع حديقة ت�صلح �سكني او جت��اري
الت�سليم ف��وري هـ 0951418823 :
– 4472374
>للبيع منزل يف جرمانا ال�شارع العام
مقابل امل���ول ط 1واج��ه��ة م��ع م�ساحة
121م 3/ 2غرف و �صالون  /مع حمام
عدد  2و مطبخ هـ 0933473047 :

مطعم في مشروع دمر
بحاجة إلى:

مدير مطعم
كابتن
كاشير مسائي

مشرف صالة
كومي

يرجى إرسال السيرة الذاتية على العنوان
 safico.sy@gmail.comواالتصال من
 4 - 12على الرقم 0944402402 :

>منزل ب�ضاحية قد�سيا على ال�شارع
العام جتاه جامع الأحمد ط130/ 12م/2
 3غرف و �صالون ك�سوة ديلوك�س خدمات
ممتازة  +م�صعد  +رج رخام و مولدة
للبناء �إطاللة رائعة للجادين دون و�سيط
ب  85م��ل��ي��ون ق��اب��ل ل��ل��م�����س��اوم��ة ه���ـ :
0988266149
للبيع منزل با�رشفية �صحنايا مقابل البنك
العربي على ال�شارع العام 110م 2ك�سوة
� % 70سوبر ديلوك�س بناء حجر مع
م�����ص��ع��د غ���رف���ت�ي�ن و �����ص����ال����ون ه���ـ:
0933236064
>للبيع �شقة على العظم بجديدة عرطوز البلد
ب�سعر منا�سب دوار البحرة ط 3جوانية �رشقي
م�ساحة 90م 2درج رخ��ام بناء حجر طابو
اخ�رض للجادين دون و�سيط ب�سعر  14مليون
قابل للم�ساومة هـ 0988266149 :
>للبيع منزل يف الفحامة طابق ار�ضي
 5غ��رف و �صالون و فتحة �سماوية و
حمامني و حديقة لها مدخل م�ستقل مطلة
على �شارعني ي�صلح جلميع اال�ستثمارات
هـ 0991912342 :
>للبيع غرفة و منافع قبو ث��اين بركن
الدين مقابل مدر�سة ابن املعتز  /ملكية
م�شرتكة  /ت�صلح كعيادة ال�سعر النهائي
 5مليون هـ 0938565525 :

>للبيع �شقة �سكنية ب�ضاحية قد�سيا
م�ساحة 135م 2ط 2اطاللة رائعة و
موقع متاز  3 /غرف و �صالون � /سوبر
دي��ل��وك�����س ه��ـ – 0933900649 :
3443641

>للبيع ش���قة على الهيكل في
قدس���يا 190م 2س���وكة قبل���ي
ش���رقي بناء ج���ر اطاللة على
قاس���يون  3غ���رف و صال���ون
و مناف���ع ه���ـ 0997188353 :
2262256
>�شقة للبيع دم�شق برامكة ار�ضي مع
حديقة هـ 0937558620 :
>للبيع �شقة ار�ضية ج  11فئة �/أ /
ك�سوة ا�سكان ح�شوة �شاحط ب�سعر
منا�سب  24مع بازار ب�سيط بريئة الذمة
للجادين هـ 0988266149 :

>لالجار بدم�شق غرف مفرو�شة ( ) 3+2
�رسير  +حمام  +براد  +مكيفة �ضمن ( البيت
ال�شامي ) �شارع بغداد دخلة القزازين خلف
ج����ام����ع اجل���������وزة ه�����ـ – 2320771 :
0933554418 - 0936855455

مطلوب

 معلم سندويش غربي  +شرقي معلم مكنة قهوة اكسبريس مشروبات ساخنة وباردة كوميك ( ـة) ذو خبرة جيدة عامالت تنظيف ومطبخلالستفسار هاتف / 0944474020
6644699 / 0941551550

فرصة عمل

شـــركة لتوزيع المواد الغذائية بحاجة إلى

 - 1محاسب ذو خبرة على برنامج األمين
 - 2مندوبين مبيعات ذو خبرة براتب جيد  +نسبة
لالتـصال واالستفسار جوال 0942022251 :

>قبو لالجار جانب الهجرة و اجلوازات
مب�ساحة 240م 2تقريبا م��ع حمام
م�������ش�ت�رك ي�����ص��ل��ح م�������س���ت���ودع ه����ـ :
2110148 – 0933088594
>للبيع او االجار منزل بالعدوي بدون
فر�ش  4غرف نوم و �صالون قبلي اطاللة
جميلة بلكون ك��راج ناطور  200الف
�شهريا هـ 0951553163 :
>لالجار �شقة مفرو�شة يف عرنو�س /
ط��ل��ي��اين – امل��زرع��ة  /رك���ن ال��دي��ن /
ال�������ش���ع�ل�ان ي����وم����ي ا����س���ب���وع���ي ه����ـ :
4472374 – 0951418823

>مطلوب لل�رشاء �شقة ب�ضاحية قد�سيا
�شبابي م�ساحات و �أ���س��ع��ار معقولة
ل�����ل�����ج�����ادي�����ن ب����ال����ب����ي����ع ف�����ق�����ط ه�������ـ :
0988266149
>مطلوب لل�رشاء منزل بالعدوي فورا
من املالك ح�رصا و بدون و�سيط للجادين
هـ 0951553163 :

>للبيع حمل فروج برو�ستد و �شاورما
م�ساحة 50م 2مع كامل التجهيزات يف
املزة ال�سعر بعد املعاينة للجادين فقط
هـ 0933568282 :

>لالجار ال�سنوي مكتب يف م�رشوع
دمر ج  10على ال�شارع العام موقع
مميز م�ساحة 50م 2ي�صلح عيادة طبيب
للجادين هـ 0945801619 :

> لال�ستثمار حمل يف اجل�رس الأبي�ض
نزلة الطلياين قبو م�ساحة 16م 2ي�صلح
جلميع الأعمال التجارية االت�صال من
 - 4.5 1.5م�������������س������ا ء ه���������ـ :
0944432187

>للبي���ع قطعة ارض في س���هل
الزبداني مساحة 40م 2طابو
هـ 0937458410 :
>للبي���ع فيال في قرى االس���د
ج 6في�ل�ا متالصق���ة مس���احة
األرض 9 0 0م  2البن���اء 3
طوابق كل طابق  75م 2اكساء
اإلسكان شوفاج  +مسبح صغير
باحلديق���ة الس���عر حس���ب
السوق الس���ائد في املنطقة هـ
0933588760 :

موظفون
>م�ستودع مواد طبية بالربامكة بحاجة
اىل موظفة �إدارية – ا�ستقبال – مق�سم
براتب � 60أل��ف اخل�برة غري �رضورية
املوا�صالت م�ؤمنة هـ – 2215788 :
0960969797
>يلزمنا موظف او موظفة للعمل يف
حم��ل ب��ي��ع امل��اك��ي��اج��ات و ال��ع��ط��ورات
اخل�برة ��ضروري��ة هـ – 4440330 :
0944434783

مطعم عبق الشام ساروجة
يعلن عن حاجته �إىل

كابنت  -كوميك  -عامل �أراكيل
حما�سب  -عمال بوفيه  -تنظيف

لال�ستعالم هاتف 0938191112 / 2330220 :

>يلزمنا موظف للعمل ملحل احذية يف
منطقة الطلياين هـ 0932200651 :
– 3344288
>�صالة عر�ض منتجات �سورية للعناية
باملر�أة باحلمرا بحاجة اىل موظفة ب�إحدى
�صاالتها مب�ساكن ب���رزة – احل��م��را (
حما�سبة – �سكرتاريا – خدمة زبائن )
براتب � 75ألف العمر دون � 35سمة و
املوا�صالت م�ؤمنة هـ – 2256550 :
2232246
>مطلوب موظفة �إ�رشاف ل�رشكة جتارية
حديثة باملزرعة براتب � 70ألف الدوام 8
�ساعات �صباحي و العمر دون � 30سنة
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2111490 :
>�رشكة ان�شاءات معدنية بحاجة اىل حما�سبة
خريجة جتارة و اقت�صاد هـ 5850112 :
من  3-8ع�رصا

للعمل فورا مديرة تنفيذية  /سكرتيرة
لشركة طبية في البرامكة بدوام 8
ساعات و راتب  75الف الشهادة ثانوية
كحد ادنى العمر دون  35سنة هـ :
0956013000 - 2274171

>مطبعة مبنطقة املجتهد تطلب موظف او
موظفة براتب � 50ألف دوام � 5ساعات
هـ 0996525945 – 2256569 :
>�رشكة �صناعية بحاجة اىل مهند�س
امتتة اخت�صا�ص برجمة خطوط انتاج هـ
0991888890 :
>�رشكة جتارية بحاجة اىل حما�سب ذو
خ�برة و منهي اخل��دم��ة االل��زام��ي��ة ه��ـ :
0938738849
>م��ط��ل��وب للعمل ف���ورا م��دي��رة تنفيذية
ل�رشكة جتارية تعمل بالربامكة بدوام 8
�ساعات براتب � 75ألف املوا�صالت م�ؤمنة
و ال�شهادة ثانوية كحد ادنى العمر دون
��� 35س��ن��ة ه���ـ – 0933606019 :
2135309
>مل��ن لي�س لديها عمل او �شهادة �رشكة
م�ستح�رضات طبية و جتميلية بحاجة اىل
ان�سة ال�ستكمال طاقمها االداري العمر دون
� 35سنة بدوام �صباحي اخلربة غري �رضورية
و الراتب  50ال��ف هـ 0955553922 :
– 2256550

>مجموعة طبية حديثة بالبرامكة
ترغب بتعيني موظفة  /محاسبة
 +اشراف  /براتب مبدئي  65الف
بدوام  9ساعات العمر دون 32
سنة يفضل من سكان البرامكة و ما
حولها التفرغ للدوام و املواصالت
مؤمنة هـ – 2 2 3 0 7 9 0 :
0954995000

>جمموعة طبية حديثة بالربامكة ترغب
بتعيني موظفة ( حما�سبة – ا��ش�راف )
براتب  75الف ب��دوام � 8ساعات العمر
دون � 35سنة يف�ضل من �سكان الربامكة
و ما حولها التفرغ للدوام و املوا�صالت
م�����ؤ م����ن����ة ه�����ـ – 0933606081 :
2144403
>مطلوب مندوب مبيعات او �سائق يف
منطقة جرمانا معا�ش مغري جدا هـ :
094557697

سكرتاريا

>�رشكة جتارية بحاجة اىل �سكرترية
حمجبة للعمل لديها براتب � 150ألف
العمر دون � 40سنة املوا�صالت م�ؤمنة
اخلربة غري �رضورية هـ 2253712 :
– 0932412883

>شركة استيراد تعمل باملجال
التجميلي الطبي بحاجة الى سكرتيرة
تنفيذية  +اشراف تنفيذي براتب
مبدئي 50الف و لديها شهادة ثانوية
العمر دون  32سنة و التفرغ التام
الدوام  8ساعات هـ 2230790 :
– 0961144445
>يلزمنا �سكرترية تنفيذية للعمل ب�رشكة
طبية ب�شارع ال��ث��ورة ال���دوام �صباحي
ال�شهادة مطلوبة امل��وا���ص�لات م�ؤمنة
ال��ع��م��ر دون ��� 30س��ن��ة اخل��ب��رة غري
�رضورية هـ 2111490 :
>�رشكة يف منطقة ابو رمانة بحاجة اىل
�سكرترية تنفيذية جتيد اللغة االنكليزية
و الكمبيوتر و املرا�سالت التجارية هـ
0991888890 :
>مطلوب �سكرترية لعيادة ن�سائية يف
اجل�رس االبي�ض العمر � 35-25سنة هـ
3313385 :
>م�ستودع طبي يف باب م�صلى يعمل
بالعناية ب��امل��ر�أة بحاجة �إىل �سكرترية
حمجبة حتمل ال�شهادة الثانوية كحد
�أدنى براتب يبد�أ من  50الف العمر دون
� 35سنة و الدوام �صباحي و املوا�صالت
م����ؤ م���ن���ة ه����ـ – 0934241443 :
2255351
>مطلوب �سكرترية  /حما�سب معا�ش
م��غ��ر ج����دا يف م��ن��ط��ق��ة ج��رم��ان��ا ه���ـ :
0945557697

>شركة جتارية صناعية مركزها باب
مصلى تطلب سكرتيرة تنفيذية
يفضل من حملة الشهادة اجلامعية
لالستعالم بني الساعة  9صباحا
–  5ظهرا هـ 0956577167 :
– 0937492031
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>�رشكة جتارية بحاجة اىل �سكرترية
حمجبة للعمل لديها براتب � 150ألف
العمر دون � 40سنة املوا�صالت م�ؤمنة
اخل�برة غري �رضورية هـ 2215788 :
– 0960969797

>مؤسسة جتارية تطلب انسات للعمل
ضمن دوام  8ساعات مبجال السكرتارية
 /العالقات العامة  /االستقبال /
العمر ال يتجاوز  32سنة و حائزة على
شهادة ثانوية كحد ادنى براتب يبدأ
من  60الف هـ – 2274171 :
0934443999
>�رشكة طبية جتميلية تعلن افتتاحها
فرعها اجلديد باحلمرا بحاجة اىل موظفة
ذات م��ظ��ه��ر الئ���ق ل��ل�����ش��واغ��ر ال��ت��ال��ي��ة (
حما�سبة – �سكرتارية – ا�ستقبال )
اخل�برة غ�ير ��ضروري��ة ب��رات��ب � 75أل��ف
الدوام � 8ساعات و املوا�صالت م�ؤمنة هـ
2144402 – 0966226640 :

عمال
>للعمل فورا �رشكة هند�سية بباب م�صلى
بحاجة اىل ع��ام��ل تعليب اخل�ب�رة غري
�رضورية العمر دون � 25سنة ال�شهادة
�إع�����������دادي�����������ة ك�����ح�����د ادن�������������ى ه��������ـ :

شـــركة تجارية بحاجة إلى

 محاســب . مندوبين ومندوبات مبيعات . ســـائق عدد . / 2 /الخبرة مطلوبة
منهي الخدمة اإللزامية أو وحيد  /للذكور/
لإلستفسار االتصال هـ 0938738849 :
أزياء

0937756448
>مطلوب عمال خياطة بنطلون رجالي
>يلزمنا عامل ليلي ملر�آب �سيارات هـ  :كافة املراحل للعمل بشارع خالد بن
 0933994311 – 0943909043الوليد ممكن التواصل عبر الوات ساب هـ
>مطلوب عامل /ة /عادي او فني على 0933212251 :

خطوط انتاج بنظام وردي��ات بخربة او >معمل يف جرمانا يلزمه عامل حبكة
ب�������������دون ه��������ـ  / – 5641542 :درزة  /حوي�ص هـ – 5610075 :
0993493301
0930147448
>معمل بال�ستيك بحاجة اىل توظيف
معلم ذو خربة على مكنات احلقن للعمل
خ������ل������ف ال����������ت����������اون ������س�����ن��ت��ر ه���������ـ :
0993344000
>شاب دمشقي لديه سيارة خاصة
>يلزمنا عامل تو�صيل طلبات ملطعم يف
���س��اح��ة ع��رن��و���س و م��ع��ل��م ب��ي��ت��زا ه���ـ  :حديثة افانتي يرغب بالعمل مع
شركة او عائلة او مكتب تكسي هـ :
4441964 – 4411346
>مطلوب عامل مق�ص حديد ايل للعمل 0944428526
ل��دى �رشكة هـ  5850112 :من ���> 3-8ش��اب يحمل �شهادة حما�سب قانوين
ع�رصا
خربة � 17سنة يرغب بالعمل بدوم جزئي

سائقون..

>يلزمنا �سائق ذو خربة للعمل يف مر�آب

م�سائي او م�سك ح�سابات و يف�ضل لدى
حما�سب قانوين هـ 0956371037 :

>شائق بشهادة عمومي و سيارة سياحية
����س���ي���ارات ه���ـ – 0933994311 :
خاص���ة يطل���ب العمل كس���ائق خاص لدى
0943909043
>مطلوب �سائق للعمل لدى �رشكة جتارية ش���ركة او مؤسس���ة او عائل���ة م���ن بع���د
الس���اعة  3بع���د الظه���ر ه���ـ – 8839467 :
هـ 0938738849 :
�رشكة جتارية مبنطقة املزة بحاجة اىل  0932023689االتصال بعد  3ظهرا

�سائق العمر من � 40-20سنة و متفرغ
هـ 0990015034 – 6116601 :
>مطلوب ل�رشكة �صناعية �سائق خربة يف
جمال �صيانة االلكرتونيات ال�صناعية هـ > :مطلوب ف��رن غ��از كبري للحلويات و
خفاقة عجني هـ 0938511761 :
0991888890

فرصة عمل

شركة تجارية بمنطقة المزة
بحاجة إلى

ســـــائق

بشرط التفرغ  -العمر بين  40 - 20عام ًا

هـ 0990015034 / 6116601

>مدر�س ريا�ضيات م�ستعد لتقدمي درو�س
لطالب ال�شهادتني الإعدادية و الثانوية
اجلل�سة �ساعة و ن�صف 1500 ،ل�.س
للثانوية  1200 ،ل���.س للإعدادية هـ :
0933269408

>مدرس رياضيات – فيزياء –
كيمياء لكافة املراحل تأسيس و
تقوية لنيل الدرجات العالية هـ :
0936046825
> م���د ر س لغ���ة ر و س���ية و

>م���درس انكليزية و فرنس���ية
خبي���ر باملناه���ج احلكومي���ة و
اخلا ص���ة ( قر ي���ة صغي���رة –
باكس���تانية – ش���ويفات )
دورات خا ص���ة للش���هادات
تقوي���ة للضعف���اء – ترجم���ة –
محادثة لسيدات األعمال هـ :
6613046 – 0938670342

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

انكليزي���ة خبي���ر  /دروس لغ���ة
عربي���ة للجالي���ة الرو س���ية +
تعليم احملادثة باللغة الروسية
للمبتدئ�ي�ن و تعلي���م العربي���ة
لل���روس  /ه���ـ – 0944491978 :
6613046
>م���درس انكليزي���ة و فرنس���ية خبي���ر
متخصص باملناهج اخلاصة و احلكومية
( ش���ويفات – وطنية – سورية حديثة
) دورات خا ص���ة للش���هادات تقو ي���ة
للضعف���اء – ترجم���ة كت���ب – محادث���ة
لس���يدات األعم���ال ه���ـ 0944491978
– 6613046

> للبيع �سيارة �سونغ بيك �أب مكبدة
ل��ون ابي�ض ل��وح��ات خا�صة و تر�سيم
ح����دي����ث و حم�������رك مم����ت����از م����ودي����ل
 2008/2006هـ 0934469411 :
>مازدا زوم  2كاملة املوا�صفات �صنع
 2011لون ابي�ض ع��داد �صفر ال�سعر
 9،5مليون دون و�سيط هـ 6662135 :
– 0931859185

سيارات لآلجار
>�سيارة عمومي دا�سيا �سوبر نوفا بحالة
جيدة لالجار ال�شهري مع دف��ع تامني
يف�ضل من �سكان ال�شاغور او �شارع
االمني هـ 0988637506 :

مطعم في مشروع دمر
بحاجة إلى :

معلم غربي بدوام مسائي
مازجي بدوام مسائي
حويص مطبخ
لالستفسار االتصال بعد الساعة
٢ظهرا0944329230:
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