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�رشكة�ألب�سة الجنوري بحاجة �إىل
معلم �سحب قوالب بيجاما قمي�ص نوم روب دو�شامرب
يف التجارة 0933527187 /4418323

امل�ســــاج التايـالندي

مكتب نوره للخدمات

ورشات تعزيل  -تنظيف يومي  -مباني  -فنادق
مطاعم  -شطف أدراج -دهان منازل  -نقل عفش رعاية
( أطفال ومسنين ) دوام يومي  -أسبوعي  -شهري
دعاية وإعالن  -تركيب خيم وشوادر يلزمنا عمال وعامالت ومقيمات
 0999786564 - 5655792جرمانا  -دخلة MTN

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

�شركة جتارية تطلب للعمل لديها

حما�سب

لديه خربة التقل عن خم�س
�سنوات يف العمل مبجال امل�ستودعات
والأعمال التجارية

للإ�ستعالم هاتف ( 0991222100 / 2122250علي )

مشروع دمر

>للبيع منزل يف م�رشوع دم��ر �شارع
املغرتبني ن�سق اول بناء حجر م�ساحة
150م 3/ 2غرف نوم و �صالون  /ك�سوة
ديلوك�س اطاللة رائعة الت�سليم فوري
ب�سعر  85مليون هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج 16م�ساحة
220م 4 / 2غ��رف ن��وم و �صالونني /
اطاللة رائعة قبلي �رشقي البناء على
الهيكل قيد االك�ساء للجادين ب�سعر 90
مليون هـ 0945801619 :
للبيع منزل يف م�رشوع دمر �شارع
املغرتبني ار�ضي مع حديقة م�ساحة
داخلية 140م + 2حديقة 150م2
 3 /غرف نوم و �صالون ب�سعر 95
مليون هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة مب�رشوع دم��ر ج3
م �� �س��اح��ة 115م 2/ 2ن� ��وم +
�صالون  /ك�سوة جيدة مع الفر�ش
طابو اخ�رض  +م�صعد  +كراج +
مولدة الت�سليم فوري ب�سعر 85
مليون هـ 0945801619 :

مزة

>للبيع �شقة ب��امل��زة ف�ي�لات �رشقية
جانب جامع االكرم م�ساحة 190م2
 3 /غرف نوم � +صالونني م�صعد +
كراج  +مولدة  /اطاللة رائعة  /ك�سوة
جيدة مع الفر�ش الت�سليم فوري ب�سعر
 175مليون هـ 0945801619 :

>للبيع منزل باملزة طريق اجلالء
جانب بزورية �سلوم ط 3اطاللة
على ال�شارع العام و على ملعب
اجل�ل�اء  125م 2ك�سوة عادية
م� �ط� �ل ��وب  130م� �ل� �ي ��ون ه�� �ـ :
0949599996
>للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية
عند بارفيه م�ساحة 120م 2ط1
�سوكة غرفتني نوم و �صالون ك�سوة
مم�ت��ازة مطلوب 130مليون مع
الفر�ش هـ 0947512577 :
>للبيع م�ن��زل ع�ل��ى خ��ط اجلبل
90م 2غرفتني نوم و �صالون ك�سوة
�سوبر ديلوك�س ط 2اطاللة على
ال�شارع العام مطلوب  100مليون
هـ 0949599996 :

>للبي����ع اس����هم تنظيمية
خلف الرازي باملشروع 66
تعادل مساحة شقة موقع
متميز بسعر مغر للجادين
فق����ط دون و س����يط ه����ـ :
0944757061
>للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد ط3
م�ساحة 120م 2ك�سوة جيدة جدا
غ��رف�ت�ين ن ��وم و � �ص��ال��ون �سوكة
اطاللة على االتو�سرتاد مطلوب
 130م� �ل� �ي ��ون و ب� � � ��ازار ه � �ـ :
0947512577
>للبيع منزل باملزة جبل م�ساحة
داخلية 130م + 2ترا�س م�ساحة
60من 2ك�سوة �سوبر ب�سعر 100
مليون هـ 0932873289 :

>للبيع على طريق اجلالء قبو /
ف ��روغ  /م�ساحة 60م 2ي�صلح
لعيادة او م�شغل خياطة او لطبيب
او مكتب حمامي جت��اري مطلوب
 40م �ل �ي��ون ك �� �س��وة ع ��ادي ��ة ه� �ـ :
0949599996

> للبي���ع من���ز ل عل���ى
اتوس���تراد امل���زة مس���احة
220م 3/ 2اجتا ه���ات /
كس���وة جي���دة اطال ل���ة
خال ب���ة  /بس���عر مغ���ري
للجا د ي���ن فق���ط د و ن
وسيط التس���ليم فوري هـ
0944757061 :

>للبيع منزل على طريق اجلالء
اطاللة على امللعب  3نوم و �صالون
120م 2ب�سعر  120مليون اطاللة
قدمية هـ 0932873289:

>للبيع شقة على اتوستراد
املزة مساحة 110م 2كسوة
ممت����ازة اطال ل����ة خال ب����ة
بس����عر مغ����ر تس����ليم فوري
للجادين فقط دون وسيط
هـ 0944757061 :

>للبيع منزل على اتو�سرتاد املزة
مقابل دار البعث ط 8اطاللة على
االتو�سرتاد ك�سوة ملكية 160م2
مفرو�ش غرفتني نوم و �صالونني و
جلو�س  +حمامني و �شوفاج و طاقة
�شم�سية و خ��دم��ات ب �ن��اء كاملة
م� �ط� �ل ��وب  230م� �ل� �ي ��ون ه� � �ـ :
0949599996

>للبيع م �ن��زل ب��امل��زة ع�ل��ى خط
اجل �ب��ل ج��ان��ب ب��ن خ �ل��دون ط2
اطاللة على ال�شارع العام م�ساحة
100م 2مطلوب  85مليون هـ :
0949599996

شقق متفرقة

>للبيع �شقة بالربامكة ال�سوق
التجاري خلف مابكو ار�ضي 4
غرف و �صالون م�ساحة 200م2
 +حديقة 100م 2و داخلي 100
هـ 0937558620 :
>للبيع �شقة يف املجتهد طابق
ار�ضي  7درجات 85/م3 / 2
غرف و �صالون ك�سوة جيدة جدا
ي�صلح �سكني اوت جتاري بدون
و�سيط هـ 0930442178 :
>للبيع بداعي ال�سفر �شقة �سكنية
م���س��اح��ة 165م 2ط 6جنوبي
�رشقي غربي مك�سية ك�سوة و�سط
باملزة اطاللة على حديقة اجلالء
ال � �ت � �� � �س � �ل � �ي� ��م ف � � � � � ��وري ه � � � �ـ :
– 0944353107
0956046281
�شقة مميزة للبيع ديلوك�س جديدة /
جب�س � /إطاللة – برندات عدد 2
 +درج رخام  +م�صعد �شغال – بناء
م�أهول �شارع عري�ض طابو كورني�ش
اجلناين ال�سعر بعد املعاينة دون
و�سيط هـ 0994363607 :
>للبيع او املقاي�ضة قبو ب�شارع
بغداد خلف م�شفى الهالل الأحمر
مدخل م�ستقل غرفة و �صالون
ي�صلح لل�سكن او عيادة او مكتب
 35م�ل�ي��ون ت�سليم ف���وري ه �ـ :
0951553163

>ل �ل �ب �ي��ع او امل �ق��اي �� �ض��ة م �ن��زل
بالق�صور طابو اخ�رض  4غرف و
�صوفا ت�سليم فوري للجادين هـ :
0951553163
>للبيع منزل يف �شارع خالد بن
الوليد �رشيبي�شات طابق  1فني
م�ساحة 100م 2ب ��دون و�سيط
للجادين هـ 0932901630 :
>للبيع �شقة ار�ضية م�ساحة 200م2
ت�صلح �سكني او جتاري يف  /عرنو�س
– الطلياين – املي�سات  /الت�سليم فوري
هـ 4472374 – 0951418823 :
للبيع او املقاي�ضة منزل بالتجارة
ط 3غ ��رف ��ة و ���ص��ال��ون ك���س��وة
ديلوك�س طابو اخ�رض  58مليون
للجادين هـ 0951553163 :

>للبي���ع من���زل ف���ي ري���ف
دمش���ق منطق���ة البويض���ة
ط 1فن���ي مس���احة 135م2
مع س���طح 65م 3 / 2غرف و
موزع و منافع  /كاتب عدل /
لالستفسار هـ 8885411 :
>للبيع منزل يف ب�ستان احلجر
جادة ال�صفدي بناء �أبو قورة ط1
فني م�ساحة 75م 2غربي �شمايل
هـ 0988869834 :
>للبيع منزل يف �شارع خالد بن
ال��ول �ي��د ��شري �ب �ي �� �ش��ات ط 1فني
م�ساحة 100م 2ب ��دون و�سيط
للجادين هـ 0932901630 :
>للبيع منزل يف �ضاحية قد�سيا
ال�سكن ال�شبابي ط 3 / 2غرف و
��ص��وف��ا و منافع /اط�لال��ة على
�� �ش���ارع�ي�ن م� ��ع م �� �ص �ع��د ه�� �ـ :
0944399831

>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي
طابق �أول �إطاللة جميلة على جامع
االمي��ان و جبل قا�سيون غرفتني
ن��وم و �صالون بلكون ديلوك�س
ت�سليم فوري للجادين  75مليون
هـ 0933709044 :

> للبيع شقة سكنية في
احلسينية على العظم طابو اخضر
مساحة 105م  2طابو اخضر
اطاللة رائعة على شارع هـ :
0949513777

>ل�لاج��ار منزل على اتو�سرتاد
امل��زة ط 2/ 3ن��وم و �صالون /
ك�سوة عادية بناء املحافظة بناء
خمدم ب  225الف �شهريا هـ :
0932873289
>لالجار منزل باملزة اتو�سرتاد
بعد دار البعث املحافظة التا�سعة
ط 8اطاللة جميلة غرفتني نوم و
�صالون و جلو�س مفرو�ش فر�ش
جيد مطلوب  3،5مليون �سنويا هـ
0949599996 :
>ل�ل�اج ��ار م �ن��زل ب��امل��زة ف�ي�لات
م�ت���ص�ل��ة غ��رف��ة ن ��وم و ��ص��ال��ون
م�ف��رو��ش��ة ك���س��وة ج �ي��دة ت�صلح
لطالب مطلوب  135الف و الدفع
�� �س� �ن ��وي او � �� 6ش� �ه ��ور ه�� �ـ :
0947512577
>لالجار منزل باملزة فيالت غربية
غرفتني و �صالون ك�سوة ممتازة
مفرو�ش كامل ط 4 / 4مليون هـ
0947512577 :
>لالجار طابق فيال باملزة فيالت
غربية 300م 2دون فر�ش ك�سوة
ديلوك�س ط 1جانب جامع املحمدي
مطلوب  7،5مليون �سنويا هـ :
0949599996

>لالجار طابق فيالت باملزة فيالت
�رشقية جانب مطعم باباي ط+ 2
م�صعد  3غرف نوم و �صالون و
جلو�س مفرو�ش فر�ش جيد و ك�سوة
جيدة  +ترا�س على ال�شارع العام
مطلوب  7،5مليون �سنويا ه�ـ :
0949599996
>لالجار طابق فيال باملزة فيالت
غ��رب�ي��ة دخ�ل��ة ال���س�ف��ارة اللبنانية
ار�ضي مع حديقة  3 /غرف نوم و
�صالون و جلو�س و �سفرة و �شوفاج
م�ستقل مفرو�ش فر�ش جيد مطلوب
 6م� � �ل� � �ي � ��ون ��� �س�� �ن� ��وي� ��ا ه � � � �ـ :
0949599996
>ل�ل�اج ��ار ال �ي��وم��ي الأ� �س �ب��وع��ي
ال�شهري 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
>لالجار طابق فيال باملزة فيالت
غربية  3غرف نوم و �صالونني +
حديقتني امامية و خلفية مفرو�ش
ك�سوة �سوبر و فر�ش جيد ب�سعر
 6،5م � �ل � �ي� ��ون �� �س� �ن ��وي ��ا ه � � �ـ :
0932873289
>ل�لاج��ار �شقة يف ��شرق��ي رك��ن
ال��دي��ن  5غ��رف و �صالون ك�سوة
جيدة مطلة على حدائق ط 2جانب
ج���ام���ع ط � � ��ارق ب� ��ن زي � � ��اد ه � �ـ :
0933569565 – 2752679
>لالجار طابق فيال باملزة قيالت
غربية نزلة م�شفى اال��س��دي ط2
م�ساحة 250م 2مفرو�ش  3غرف
ن��وم و ��ص��ال��ون و �سفرة و غرفة
جلو�س مطلوب  6مليون �سنويا هـ
0949599996 :

>ل�ل�اج ��ار م �ن��زل ب��امل��زة ��ش��ارع
املدار�س  3غرف نوم و �صالون
مفرو�ش ك�سوة جيدة جدا مطلوب
 3مليون هـ 0947512577 :
>ل�لاج��ار ا�ستديو باملزة فيالت
�رشقية غرفة نوم و �صالون نزلة
دار املعلمني جانب الدوار مفرو�ش
�سوبر ديلوك�س مطلوب  3مليون
�سنويا هـ 0949599996 :
>لالجار �شقة غرفتني و �صالون
و منافع يف الطلياين – ال�شعالن
– امل��زرع��ة – رك��ن ال��دي��ن يومي
ا�سبوعي هـ 0951418823 :
– 4472374
>لالجار منزل باملزة ال�شيخ �سعد
بعد �ساحة الريجة غرفتني نوم
�صغار و �صالون ي�صلح ل�شخ�صني
ب�سعر  200ال��ف �شهريا ه �ـ :
0932873289
>لالجار منزل بتنظيم كفر�سو�سة
خلف املول م�ساحة 250م3 / 2
غ��رف ن��وم و �صالونني  /ب��دون
ف��ر���ش ك �� �س��وة � �س��وب��ر دي�ل��وك����س
م�ط�ل��وب  6م�ل�ي��ون ��س�ن��وي��ا ه �ـ :
0949599996
>لالجار منزل باملزة طريق اجلالء
غرفتني ن��وم و �صالون مفرو�ش
ك�سوة جيدة ط 7مطلوب  200دفع
�� �س� �ن ��وي او  6ا�� �ش� �ه ��ر ه� � �ـ :
0947512577
>لالجار منزل باملزة جانب جامع
ال�سيد الرئي�س  3 /غرف نوم و
�صالون  /دوبلك�س ك�سوة و فر�ش
�سوبر ب�سعر  5مليون �سنويا هـ :
0932873289
>ل�لاج��ار منزل على اتو�سرتاد
املزة غرفتني نوم و �صالون ك�سوة
ج �ي��دة ج��دا ط 6م�ف��رو���ش كامل
مطلوب  3مليون و ن�صف هـ :
0947512577
>لالجار منزل تنظيم كفر�سو�سة
خلف الدام�سكينو غرفينت نوم و
�صالونني و غرفة جلو�س مفرو�ش
ك�سوة و فر�ش �سوبر ديلوك�س
م�ط�ل��وب  6م�ل�ي��ون ��س�ن��وي��ا ه �ـ :
0949599996
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فر�صة عمل

معمل حلويات يف مدينة جرمانا

�ســـوبر ماركت يف منطقة الربامكة

بحاجة �إىل حما�سـب

بحاجة �إىل

خبري على برنامج ( الإداري للمحا�سبة وامل�ستودعات )
م�ساء
للعمل بدوام من � 10صباح ًا ً 7 -
براتب  85000ل �.س هاتف 0950002131

معلم كاتو ذو خربة براتب جيد
هاتف 0937253737
>ل�ل�اج ��ار م �ن��زل ب��امل��زة ف�ي�لات
�رشقية  3غ��رف ن��وم و �صالون
مفرو�ش ك�سوة و ف�ؤ�ش ج�سد جدا
بناء خمدم  +باركينغ ب�سعر 4،3
مليون هـ 0932873289 :

>جمموعة طبية حديثة بالربامكة
ترغب بتعيني موظفة  /حما�سبة +
�إ�رشاف  /براتب � 75ألف بدوام
� 8ساعات العمر دون � 35سنة
يف�ضل من �سكان الربامكة و ما
حولها و التفرغ للدوام واملوا�صالت
م�ؤمنة هـ – 0933606081 :
2144403
>مطلوب ممول مل�رشوع جتاري
مببلغ  10مليون لال�ستف�سار هـ :
0996218110

بعد املعاينة /للجادين فقط هـ :
0933568282

>�رشكة جتارية تطلب حما�سب
/ة /للعمل بدوام كامل و يف�ضل
م � � � ��ن ل� � � ��دي� � � ��ه خ� � �ب� � ��رة ه� � � � �ـ :
0945940940
>�رشكة توزيع مواد غذائية بحاجة
اىل ت��وظ�ي��ف ع��دد م��ن امل�ن��دوب�ين
يف�ضل من لديهم خربة بالتوزيع و
با�سواق دم�شق و ما حولها هـ :
093344003
>�رشكة رائ��دة يف ري��ف دم�شق
تعمل مبجال املنظفات بحاجة �إىل
كيميائيني ذو خربة باملنظفات ال
ت� �ق���ل ع � ��ن � � � 5س � �ن� ��وات ه� � �ـ :
0969023472

>ل�ل�اج ��ار م�ك�ت��ب ��ض�م��ن مبنى
ال�سيتي مول باملزة م�ساحة 40م2
اطاللة على ال�شارع ب�سعر 3،5
م � � �ل � � �ي� � ��ون �� � �س� � �ن�� ��وي�� ��ا ه� � � � �ـ :
0932873289

> تعلن كبر ى ا لشر كا ت
الطبية التجميلية عن حاجتها
الكمال طاقمها االداري مطلوب
موظفني اداريني  +سكرتاريا
>للبيع حم��ل ف��روج برو�ستد و  +استقبال براتب  50الف هـ
�شاورما م�ساحة 50م 2مع كامل – 0 9 5 3 3 5 4 0 0 0 :
التجهيزات يف املزة ال�سعر مغر3328070 /
> للبيع محل في ا شر فية
صحنايا مساحة 32م  2يبعد
عن الشارع الرئيسي 100م هـ :
0997829612

>ل�لاج��ار حم��ل على اتو�سرتاد
املزة بناء املحافظة على ال�شارع
العام م�ساحة 35م 2ك�سوة �سوبر
ي�صلح مكتب ب�سعر  3،5مليون
�سنوي هـ 0932873289 :
>ل�لاج��ار حم��ل على اتو�سرتاد
امل��زة على ال�شارع العام جانب
ح�ل��وي��ات نبيل نفي�سة م�ساحة
120م 2ب�سعر  13مليون �سنويا
هـ 0932873289 :
>ل�لاج��ار حم��ل بال�شعالن على
ال���ش��ارع ال �ع��ام م�ساحة 16م2
ي �� �ص �ل��ح حم� ��ل م� ��وب� ��اي �ل�ات او
اك�س�سوارات ب�سعر  4،5مليون
�سنويا هـ 0932873289 :

موظفون

>��شرك��ة جت��اري��ة ت�ع�م��ل يف جم��ال
اال��س�ت�يراد و الت�صدير بحاجة اىل
م��وظ�ف��ة ��س�ك��رت��اري��ا – ا��س�ت�ق�ب��ال –
مق�سمك للعمل لدى فرعها اجلديد يف
الربامكة براتب � 50ألف �شهريا هـ :
0932412883 – 2253712

>تعلن شركة mariposa
عن افتتاحها لفرعها اجلديد
بشارع احلمرا في مجال التجميل
و بحاجة الى موظفات اداريات +
سكرتاريا  +محاسبني براتب 50
الف هـ – 0930708010 :
3328989
>جمموعة ا�سترياد و ت�صدير
للمواد الطبية و التجارية ترغب
بتعيني موظفة العمل حما�سبة
ب��دوام �صباحي العمر دون 30
�سمة املوا�صالت م�ؤمنة اخلربة
غري �رضورية هـ – 2145877 :
2157150
>مهند�س معماري ب�خ�برة 50
عاما يبحث عن ممول مل�شاريع بناء
املكتب �صاحية حمرا املراجعة
�سبت – اثنني – اربعاء االت�صال
م � � ��ن  3-10ظ � � �ه� � ��را ه� � � �ـ :
0933400606

للعمل بدوام كامل ويف�ضل من لديه خربة

هـ 0945940940 :
املوا�صالت م�ؤمنة

2018

فرصة عمل
مطعم معجنات بحاجة إلى
معلم معجنات عدد / 4 /
مساعد  /معلم عجين وتقريص عدد /4/
العنوان ضمن مجتهد  -باب مصلى

هاتف 0992201166

> ��شرك��ة منظفات ب�ح��اج��ة اىل
موظف مبيعات للعمل لديها هـ :
0969023472

>مطلوب حما�سب /ة  /تكاليف
ان �ت��اج  /ع ��ام  /ذو خ�ب�رة ه �ـ :
0958009593

>مجموعةطبيةجتميليةبالبرامكة
تطلب موظفة ذات شخصية قوية و
االلتزام بالعمل مبجال سكرتاريا
– االشراف التنفيذي دوام 8
ساعات و راتب  65الف العمر دون
 32سنة هـ – 2230790 :
0956013000

>��شرك��ة جت��اري��ة ت�ط�ل��ب �آن���س��ة
حم�ج�ب��ة ل�ل�ع�م��ل ل��دي �ه��ا بفرعها
اجلديد م�ساكن برزة او الفردو�س
املوا�صالت م�ؤمنة براتب  70الف
ه � � � � �ـ – 2 2 2 6 5 7 4 :
0991630655

>شركة طبية جتميلية بحاجة
الى موظفة عالقات عامة /
سكرتاريا براتب  50ألف بشرط
التفرغ للعمل بشكل تام و
مطلوب مدير ج��ودة � /إن�ت��اج ذو حتمل شهادة ثانوية كحد ادنى
خربة للعمل يف �رشكة منظفات هـ هـ - 0953354000 :
0969023472 :
3328070
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
مق�سم – ا�ستقبال – �سكرتارية
للعمل لدى فرعها اجلديد بالربامكة
براتب � 60ألف املوا�صالت م�ؤمنة
و اخل �ب��رة غ�ي�ر � �ض�روري� ��ة ه� �ـ :
0932412883 – 2253712
>��شر ك��ة طبية جتميلية تعلن افتتاح
ف��رع�ه��ا اجل��دي��د ب��احل�م��را ب�ح��اج��ة اىل
موظفة ذات مظهر الئق لل�شواغر التالية
/حما�سبة – �سكرتارية – ا�ستقبال /
اخل�برة غري ��ضروري��ة براتب � 75ألف
الدوام � 8ساعات املوا�صالت م�ؤمنة هـ
2144402 – 0966226640 :
>�رشكة جتارية بدم�شق بحاجة
اىل حما�سبة للعمل كمحا�سبة
لل�رشكة و م�ساعدة مدير مايل كامل
و رات��ب جيد يف�ضل وج��ود خربة
� �س��ا ب �ق��ة ه � �ـ – 4476025 :
0993335055
>م��ؤ��س���س��ة جت��اري��ة ب�ح��اج��ة �إىل
موظفة ال���ش�ه��ادة مطلوبة العمل
ري�سبي�شن الدوام �صباحي براتب
ممتاز لغاية � 30سنة املوا�صالت
م�ؤمنة اخل�برة غري �رضورية هـ :
0944399193
>�سوبر ماركت يف منطقة الربامكة
بحاجة اىل حما�سب خبري على برنامج
( الإداري للمحا�سب و امل�ستودعات )
للعمل بدوام من ال�ساعة � 10صباحا
–  7م �� �س��اء ب ��رات ��ب  85000ه� �ـ :
0950002131

>��ش�رك��ة ت��وزي��ع م� ��واد غ��ذائ�ي��ة
ب �ح��اج��ة اىل ت��وظ �ي��ف ع ��دد من
املندوبني يف�ضل من لديهم خربة
بالتوزيع و با�سواق دم�شق و ما
حولها هـ 0993344003 :
>ملن لي�س لديها �شهادة او عمل
�رشكة م�ستح�رضات طبية جتميلية
ب�ح��اج��ة �إىل �آن �� �س��ة ال�ستكمال
طاقمها الإداري العمر دون 35
�سنة دوام �صباحي اخلربة غري
��ضروري��ة ال��رات��ب � 50أل��ف ه�ـ :
2256550 – 0955553922

>مطلوب مندوب او مندوبة
تسويق لشركة جتارية تعمل
في مجال الطاقة البديلة و االنارة
لالستفسار هـ 5923934 :
– – 09334506070
0944765452

>م�ستودع مواد طبية يف الربامكة
ب �ح��اج��ة اىل م��وظ �ف��ة �إداري � � ��ة –
ا�ستقبال – مق�سم للعمل لدى فعرها
اجلديد يف الربامكة العمر دون 35
�سنة براتب � 60أل��ف �شهريا هـ :
0932412883 – 2253712
>مطلوب للعمل فورا مديرة تنفيذية
ل�رشكة جت��اري��ة للعمل بالربامكة
ب��دوام � 8ساعات براتب � 75ألف
املوا�صالت م�ؤمنة و ال�شهادة ثانوية
كحد �أدن ��ى العمر دون � 35سنة
امل� � ��وا� � � �ص �ل ��ات م� � ��ؤم� � �ن � ��ة ه � � �ـ :
2135309 – 0933606019

�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

�شركة جتارية تطلب
حما�سب (ـة)
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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

>شركة جتارية مقرها باب مصلى
تعمل باالستيراد و التصدير
ترغب بتعيني انسة  /استقبال
– سكرتاريا – اشراف عام /
بدوام من  9صباحا –  6مساء
وراتب بني  80-50الف العمر
دون  32سنة و حائزة على
شهادة بكالوريا كحد ادنى بخبرة
او بدون خبرة هـ 2274171 :
– 0934443999

>�رشكة مواد طبية باملزة بحاجة
اىل موظفة ادارية  /ا�ستقبال –
م�ق���س��م  /لللعمل ل ��دى مقرها
اجل��دي��د ب��امل��زرع��ة – ال�ف��ردو���س
العمر دون � 35سنة براتب 60
ال��ف ه �ـ – 0991630655 :
2226574
>مطلوب ان�سة للعمل يف مكتب
ب���ش��ارع خ��ال��د ب��ن ال��ول�ي��د جتيد
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ب ��رام ��ج االوف �ي ����س
االت � �� � �ص� ��ال م� ��ن  3-11ه � �ـ :
2254346
>��ش�رك��ة ال �ب �� �س��ة ب �ح��اج��ة اىل
موظفني  /موظفات مبيعات يف
� � �ص� ��االت ب� �ي ��ع ال� ���ش�رك ��ة ه � �ـ :
0958009593

سكرتاريا

>�رشكة طبية بحاجة �إىل �سكرترية
حمجبة دوام �صباحي العمر دون
�� 30س�ن��ة ب��رات��ب مم �ت��از العمل
�إداري ح�رصا املوا�صالت م�ؤمنة
اخل� �ب ��رة غ �ي�ر � �ض��روري � ��ة ه � �ـ :
0944399193
>م�ط�ل��وب �سكرترية للعمل يف
مكتب جتاري يف�ضل من �سكان
امل ��زة ال�ع�م��ر ب�ين � 30-20سنة
ادوام من  4-9ع�رصا و دوام
ث� ��اين م ��ن  11-6م �� �س��اء ه� �ـ :
6666542
>م�ؤ�س�سة جت��ار ي��ة بالفردو�س
ب�ح��اج��ة اىل ��س�ك��رت�يرة تنفيذية
ب��دوام �صباحي العمر دون 35
�سنة املوا�صالت م�ؤمنة براتب 65
�أ ل� � � ��ف ه� � �ـ – 2226574 :
0991630655

>مطلوب بشكل فوري بشهادة
بكالوريا كحد ادنى للعمل بشركة
حديثة املنشأ موظف /ة/
سكرتاريا – استقبال العمر
دون  35سنة براتب  50الف
هـ – 0930708010 :
3328989

>م�ستودع طبي يف باب م�صلى
يعمل بالعناية باملر�أة بحاجة �إىل
�سكرترية حمجبة حتمل ال�شهادة
الثانوية كحد �أدنى براتب يبد�أ من
� 50أل��ف العمر دون � 35سنة و
امل ��وا�� �ص�ل�ات م ��ؤم �ن��ة و ال� ��دوام
� �ص �ب��اح��ي ه� �ـ -2255351 :
0934241443
>مطلوب ان�سة للعمل مب�ؤ�س�سة
عقارية على اتو�سرتاد املزة راتب
 +عمولة طبيعة العمل �سكرترية
اخلربة غري �رضورية يف�ضل من
� � � �س � � �ك� � ��ان امل� � �ن� � �ط� � �ق � ��ة ه� � � � �ـ :
0944757061
>مكتب جتاري بالفردو�س بحاجة
اىل �سكرترية ذات مظهر الئق دون
��س��ن � 35سنة دوام واح ��د من
 4-11ب ��رات ��ب  60ال� ��ف ه� �ـ :
0944095880
>�صالة عر�ض منتجات �سورية للعناية
ب��امل��ر�أة بحاجة اىل موظفة ب��إح��دى
�صاالتها  /م�ساكن برزة – احلمرا /
حما�سبة و �سكرتاريا و خدمة زبائن
براتب � 75ألف العمر دون � 35سنة
هـ 2232246 – 2256550 :

> للعمل ضمن مجمو عة طبية
تعمل باالستيراد و التصدير مبجال
السكرتاريا التنفيذية و االشراف بدوام
 8ساعات و راتب مبدئي  60الف العمر
دون  32سنة هـ – 2230790 :
0961144445

>��ش�رك ��ة جت ��اري ��ة ب �ح��اج��ة اىل
��س�ك��ر ت�يرة حمجبة للعمل لديها
براتب  50الف العمر ددون 40
�سنة و املوا�صالت م�ؤمنة و اخلربة
غري �رضورية هـ – 2253712 :
0932412883

>مركز طبي للعناية باملراة بباب
مصلى ترغب بتعيني سكرتيرة
تنفيذية ذات مظهر الئق و القدرة
على االلتزام بالعمل العمر دون 32
سنة و دوام  9ساعات براتب مبدئي
 60الف هـ – 2274171 :
0954995000

عمال

سائقون

>مطلوب موظف يحمل �شهادة
�سواقة خا�صة او عامة للعمل لدى
��ش�ر ك ��ة ه � �ـ – 5641542 :
0930147448
>يلزمنا �سائق  /امني م�ستودع
ب ��دوام م��ن ال�ساعة  12حتى 7
م�ساء للعمل يف �رشكة توزيع يف
جرمانا هـ 0932369447 :

رعاية وتنظيف

>مطلوب مدبرة منزل مقيمة للعمل
ل��دى عائلة باملزة براتب �شهري
جيد هـ 0942006250 :
>مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب
 100ال � � ��ف ب ��ال� ��� �ش� �ه ��ر ه� � �ـ :
0940649505
>مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية
امل�سنني  /عمال تنظيف ور�شات هـ :
0992337260 – 3325978

�رشكة رائ��دة يف �صناعة االلب�سة >مطلوب مدبرة منزل لسيدة في
بحاجة اىل عمال مكحتة  /ملعاجلة دمشق مقيمة او غير مقيمة براتب
اجلينز و االعمال اليدوية و البخ  /جيد جدا العمر يفضل بني 40-30
سنة هـ 0998881248 :
هـ 0958009593 :
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توظيف فوري
�شركة رائدة يف �صناعة الألب�سة مبنطقة تنظيم القزاز
تعلن عن رغبتها يف ملئ ال�شواغر التالية:

 - 1معلم خياطة قطن بالإخت�صا�صات الآتية( :ر�شة – درزة – حبكة)
 - 2معلم خياطة جينز بالإخت�صا�صات الآتية( :درزة – كوع – كمر -برمانو)

- 3معلم �آالت حياكة الرتيكو (�شيما )SHIMA -
 - 4ر�سام موديالت تريكو مر�سم (�شيما ا�س دي ا�س – )SHIMA SDS
 - 5معلم خياطة تريكو للإخت�صا�صات الآتية( :اخت�صا�ص �شكة تريكو -اخت�صا�ص درزة تريكو)
 - 6م�صمم جرافيك حمرتف ()Graphic Designer
- 7م�صمم /ـة �سحب قوالب على �ألب�سة (ن�سائي  -رجايل � -أطفال )
 - 8م�صممني/م�صممات �أزياء ذوي خربة يف ت�صميم الألب�سة (رجايل – ن�سائي – �أطفال)
- 9حما�سب/ة تكاليف �إنتاج (يف�ضل خربة يف ح�ساب تكاليف �إنتاج �صناعة الألب�سة)
 - 10حما�سب/ة عام
� - 11ضابط/ة بيئة و �صحة مهنية و �سالمة (يف�ضل من لدية خربة يف مقايي�س اجلودة الأيزو)
 - 12فنني طباعة و عمال تطريز
 - 13فني مر�سم تطريز يجيد العمل على برامج التطريز � Wilcomأو Tajima
 - 14عمال (مكحته) ملعاجلة اجلينز و الأعمال اليدوية والبخ
 - 15موظفني  /موظفات مبيعات يف �صاالت بيع ال�شركة
- 16معلم �صيانة ميكانيك �آالت خياطة

�أجور و رواتب جمزية لأ�صحاب الإخت�صا�ص.

على من يجد يف نف�سه الكفاءة الإت�صال ب�إدارة املوارد الب�شرية على الرقم0958009593 :
�أو �إر�سال ال�سرية الذاتية على عنوان الربيد الإلكرتوين:
humanresources.mzg@gmail.com

رعاية وتنظيف

مطلوب م��دب��رات منزل لالعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و االطفال
م �ق �ي �م��ات و غ�ي�ر م �ق �ي �م��ات ه� �ـ :
0999786564 – 5655792
>مطلوب عامالت خدمة منزلية /
ع� �م ��ال ت �ن �ظ �ي��ف ور� � �ش� ��ات ه� �ـ :
0999786564 – 5655792

حالقة وجتميل

>�صالون حالقة راقي يف جنوب
العراق  /ال�سماوة  /بحاجة اىل
خ �ب�يرات �شعر و جتميل ذوات
خ� � � �ب � � ��رة مم� � � � � �ت � � � � ��ازة ه� � � � � �ـ :
009647801552923
>�صالون حالقة ن�سائية باملزة
بحاجة ااى كوافرية ذات خربة
للعمل االت�صال من  5-12م�ساء
هـ 6120916 :

أزياء

>م �ط �ل��وب ع �م��ال خ �ي��اط��ة ك��اف��ة
املراحل  /معلم كوا رجايل للعمل
ب���ش��ارع خ��ال��د ب��ن ال��ول�ي��د ممكن
التوا�صل عرب ال��وات �ساب هـ :
0933212251
>مطلوب معلم خياطة قطن ر�شة
– درزة حبكة للعمل ب�رشكة الب�سة
هـ 0958009593 :

>معمل الجنوري بحاجة الى
عمال و عامالت درزة حبكة
امبالج براتب ممتاز للعمل في
احلريقة هـ – 2243776 :
0944496265

>ور�شة خياطة بحاجة �إىل عامل
/ة /يف جم� ��ال امل��ان��ط��و ه� �ـ :
5442879
>�رشكة رائ��دة ب�صناعة االلب�سة
بتنظيم القزاز بحاجة اىل م�صممني
 /م�صممات ازي� ��اء ذوو خ�برة
بت�صميم االلب�سة  /ن�سائي –
رج � � � ��ايل – اط� � �ف � ��ال  /ه� � �ـ :
0958009593

مهن

>مطلوب معلم �صيانة ميكانيكا
الت خياطة ل�رشكة الب�سة ه�ـ :
0958009593
>�رشكة الب�سة رائدة بحاجة اىل
فنيني طباعة  /فني مر�سم تطريز
يجيد العمل على برامج التطريز
هـ 0958009593 :

> رج��ل ي��ري��د عمل �سائق لدى
ع � ��ائ� � �ل � ��ة او ���ش ��رك� � ��ة ه � � � �ـ :
0988540215

> م���درس انكليز ي���ة و
فرنس���ية خبير باملناهج
احلكومي���ة و اخلا ص���ة
( قر ي���ة صغي���ر ة –
باكس���تانية – شويفات )
دورات خاصة للش���هادات
تقو ي���ة للضعف���ا ء –
تر جم���ة – محا د ث���ة
لس���يدات األعم���ال ه���ـ
– 0938670342 :
6613046

>م � ��در� � ��س خم �ت ����ص ب �ت��دري ����س
ال��ري��ا��ض�ي��ات و ال�ف�ي��زي��اء جلميع
امل ��راح ��ل ال��درا���س��ي��ة و خ��ا��ص��ة
ال�شهادتني ا�سعار خا�صة ملنطقة
امل���زة ه �ـ – 0933309411 :
6615883

>مدرس انكليزية و فرنسية
خبي���ر متخص���ص باملنا ه���ج
اخلا ص���ة و احلكومي���ة (
ش���ويفات – وطنية – سورية
حديث���ة ) دورات خا ص���ة
للش���هادات تقوي���ة للضعف���اء
– ترجم���ة كت���ب – محادث���ة
لس���يد ا ت ا أل عم���ا ل ه���ـ
6613046 – 0944491978
> م���درس لغ���ة رو س���ية و
انكليزية خبير  /دروس لغة
عربي���ة للجالي���ة الروس���ية
 +تعلي���م احملاد ث���ة باللغ���ة
ا لر و س���ية للمبتد ئ�ي�ن و
تعلي���م العربية للروس  /هـ :
6613046 – 0944491978

>�صيدالنية حتمل ترخي�ص دائم
لال�ستثمار يف م�ستودع �أدوية �أو
امل�شاركة مع �صيديل �ضمن �صيدلية
ه � � � � � � � �ـ – 6 7 2 0 7 8 5 :
0992051635

>للبيع عدة محل بوظة
و حلو ي���ات ( مكن���ات
اي���س ك���رمي – جم���ادة
بوظ���ة عرب���ي افرجن���ي
– ب���رادات – مكن���ات و
عصي���ر ه���ـ - 5117894 :
0992421502
>للبيع خط انتاج تغطيس
حشوات بالشوكوال بكامل معداته
هـ 0949513777 :

>مكتب حما�سب قانوين تدقيق و
ت �� �ص��دي��ق ال ���ش�رك��ات امل �� �س��اه �م��ة و
املحدودة امل�س�ؤولية و �رشكات الأفراد
ب�أ�سعار خمف�ضة هـ 0988788067 :
 /موبايل  +وات�س /
>�صيانة و بيع كافة االجهزة املنزلية
� /سي�شوارات  -اجهزة بروان –
لي�سات – خالطات – مكان�س / ..
هـ  0938624709 :وات�س اب

>للبيع �سرتوين تو  2007جديدة
عداد  45الف  350/كيلو بالتنكة
 /ل � � � � � ��ون ا� � � � � �س� � � � ��ود ه � � � � �ـ :
0944095880
>للبيع ني�سان مورانو  220لون
ا�سود كاملة خالية من الداخل
زن ��ار خ��ارج��ي ع��ال��وط��ي م��ودي��ل
 2005/2006بحالة ممتازة هـ :
4413300 – 0944214910

> للبيع حمرك كهربائي فرن�س /
سيارات لآلجار
 3ف��از  1400 /دورة بالدقيقة (
اال�ستطالعات  5،5 :ح�صان – �سيارة عمومي دا�سيا �سوبر نوفا
 7،5ح�صان –  20ح�صان ) هـ  :بحالة جيدة لالجار ال�شهري مع
0933447035
دفع تامني هـ 0988637506 :
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