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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

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

>مطلوب لالجار حمل م�ساحة
18م  2و م� � � ��ا ف � � � � ��وق ه� �ـ
0936676689:

مزة

>للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد
م�ساحة 125م / 2ك�سوة �سوبر
ديلوك�س  /بناء خمدم  +مر�آب
�سيارات  +مولدة كهرباء الت�سليم
فوري بداعي الفر دون و�سيط هـ
6619196 – 6619742 :
>للبيع منزل اتو�سرتاد املزة ط1
ك�سوة جيدة  3اجتاهات م�ساحة
170م 2ل �ل �ج��ادي��ن ف �ق��ط دون
و�سيط هـ 0944757061 :
>للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية
ب �ن��اء خم��دم م���س��اح��ة 135م2
ك�سوة �سوبرديلوك�س اطاللة
قبلي ت�سليم فوري بدون و�سيط
ه� � � � �ـ – 6 6 1 9 7 4 2 :
6619196

>للبيع منزل ات��و��س�تراد امل��زة
م�ساحة 110م 2ك�سوة ممتازة
اطاللة خالبة ب�سعر مغر الت�سليم
فوري للجادين فقط دون و�سيط
هـ 0944757061 :

مشروع دمر

>للبيع ارقام اكتتاب يف �ضاحية
الفيحاء ب�ضاحية قد�سيا قيد
ال�ت�خ���ص�ي����ص م �� �س��اح��ات من
 150-120م 2م��دف��وع��ات 5
مليون  +م��رب��ح  5مليون ه�ـ :
0945801619
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج
 16ن�سق اول اطاللة على م�رشوع
دمر بناء حجر م�ساحة 120م2
 2/ن ��وم � � +ص��ال��ون  /ك���س��وة
ديلوك�س م��ع الفر�ش م�صعد +
كراج ت�سليم فوري ب�سعر 105
مليون هـ 0945801619 :

>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 3
جانب جامع خالد بن الوليد م�ساحة
115م 2/ 2نوم و �صالون  /ك�سوة
جيدة مع الفر�ش طابو اخ�رض قبلي
�رشقي م�صعد  +م��ر�آب  +مولدة
للبناء الت�سليم فوري ب  85مليون
هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج
 16بناء حجر ن�سق اول اطاللة
على �ضاحية قد�سيا جمعية الوالء
م���س��اح��ة 150م 3 / 2ن ��وم و
� �ص��ال��ون  /ب���س�ع��ر  65مليون
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف م���شروع دمر
�� �ش ��ارع امل �غ�ت�رب�ي�ن ب��ن��اء حجر
160م 3/ 2ن��وم و ��ص��ال��ون /
ك���س��وة دي�ل��وك����س اط�لال��ة رائ�ع��ة
ت�سليم فوري ب�سعر  125مليون
هـ 0945801619 :

شقق متفرقة

>للبيع �شقة يف املالكي جانب
م�شفى ال�شامي 250م4 / 2
غ��رف ن��وم و �صالونني  /طابو
اخ�رض  +م�صعد  +كراج  +مولدة
للبناء اطاللة رائعة الت�سليم فوري
هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف الربامكة مقابل
جامع م�صعب بن عمري ار�ضي 4
غرف و �صالون م�ساحة 200م2
 /احل��دي�ق��ة 100م 2و 100م2
داخلي  /هـ 0937558620 :

>للبيع او املقاي�ضة قبو ب�شارع
ب �غ��داد خ �ل��ف م���ش�ف��ى ال �ه�لال
الأحمر مدخل م�ستقل غرفة و
�صالون ي�صلح لل�سكن او عيادة
او مكتب  35مليون ت�سليم فوري
هـ 0951553163 :
>للبيع منزل في البرامكة مقابل
كلية االقتصاد ط 1كسوة جيدة
ساحة مغلقة لركن السيارة مساحة
130م 2تقريبا بسعر 110
مليون هـ 0944821258 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي
طابق �أول �إطاللة جميلة على جامع
الإميان و جبل قا�سيون غرفتني نوم
و �صالون بلكون ديلوك�س ت�سليم
ف��وري للجادين  75مليون ه�ـ :
0933709044
>للبيع منزل يف �ضاحية قد�سيا
�شبابي ج  11ار�ضية نزول �شاحط
درج فئة �أ  +حديقة امامي و خلفي
م�ساحة داخلية 85م 2بريء الذمة
ك�سوة ا�سكان ب�سعر منا�سب هـ :
0988583788
>للبيع �شقة م�ساحة 80م 2طريق
ب�يروت القدمي مفرق جبل ال��ورد
��س��وك��ة ع�ل��ى ال �� �ش��ارع الرئي�سي
ي�صلح عيادة ب�سعر  5.5مليون هـ
0999558961 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل بكورني�ش
ال �ت �ج��ارة ط 3اط�لال��ة جميلة قبلي
�رشقي طابو اخ�رض ديلوك�س  3غرف
و �صوفا بلكون ت�سليم فوري ب 110
مليون هـ 0951553163 :
>للبيع يف ا�رشفية �صحنايا
�شقة طابق اول غربية �رشقية
120م 2هـ 0933433839 :
> للبيع منز ل با ملها جر ين
خورشيد تاني طارضي مساحة
125م 2قبلي شرقي  3غرف
 +كوريدور و حديقة هـ :
0988702688
>للبيع �شقة يف املي�سات ط4
م�ساحة 200م� 2رشقي غربي
اط�لال��ة على ال�سوق التجاري
– 0951418823
4472374

>للبيع فيال يف منطقة يعفور 5
�شارع مميز دومن  3/طوابق /
ك�سوة ديلوك�س بداعي ال�سفر
م�لاع��ب ال�ت���س�ل�ي��م ف� ��وري ه �ـ :
6619196 – 6619742
>للبيع منزل يف جرمانا غرفة
و منتفعات طابق اول ب�سعر 2،5
م�� �ل�� �ي� ��ون ل�� �ل�� �ج� ��ادي� ��ن ه� � � �ـ :
0945557697
>ل�ل�ب�ي��ع ق�ب��و �سكني يف ب��اب
ال�رسيجة جانب حمام التريوزي
غرفة و �صالون ومنتفعات حكم
حمكمة هـ 0988980890 :
> للبي���ع من���ز ل عل���ى
الهي���كل جدي���دة الفضل
ابني���ة مش���روع اق�ل�ام
مس���احة 85م 2ط 2فني
هـ 0993220247 :
>للبيع �شقة يف ا�رشفية �صحنايا
/قبو  /غرفتني ومنافع قبلي +
ح��دي��ق��ة ك�����س��وة ج� �ي ��دة ه � �ـ :
0955704001
>للبيع �شقة يف قد�سيا خلف
البلدية 65م 2ط 1فني طابو
اخ�رض مك�سية ب�سعر  12مليون
هـ 0944583522 :
>للبيع فيال بقرى الأ�سد 1500م2
ار���ض ب�ن��اء  3 /ط��واب��ق  + /ك��راج
�سيارات ك�سوة �سوبر ديلوك�س اجلزيرة
الثالثة ت�سليم فوري دون و�سيط هـ :
661919 – 6619742
>للبي���ع ش���اليه ع���دد /2/
على الهي���كل متجاورين معا
حصرا ف���ي منطق���ة بصيرة
 10 /دقائق عن طرطوس /
املساحة الكلية 160م 2ط3
فني  /ثالث صف عن البحر
 /هـ 0993220247 :

>ل�لاج��ار م�ن��زل ب��امل��زة ف�ي�لات على
ال�شارع العام  2 /نوم و �صالون /
مفرو�ش جيد ج��دا بناء خم��دم بدون
و � � �س � �ي� ��ط ه � � �ـ – 6619196 :
6619742

>ل�ل�اج��ار ال���س�ن��وي ��ش�ق��ة يف
م���شروع دم��ر ��ش��ارع املغرتبني
بناء حجر 160م 2بدون فر�ش
او مفرو�شة ك�سوة ديلوك�س 3
غرف نوم و �صالون م�صعد +
كراج  +مولدة للبناء للجادين هـ
0945801619 :
>ل�لاج��ار غرفة م��ع �صالون و
منتفعات م�ساحة 40م 2تقريبا
ط 3يف � �ش��ارع ال �ث��ورة مكيفة
حتوي خزانة �صغرية و طاولة
كمبيوتر و طقم كنبايات و براد
�صغري يوجد م�صعد للبناء هـ :
0933577667
>لالج���ار الس���نوي ف���ي
قرى االسد شقة 135م2
ب���دون ف���رش ط 3فن���ي
غر فت�ي�ن ن���و م كس���و ة
جي���دة اطالل���ة رائع���ة هـ
0993220247:
>ل�ل�اج��ار ��ش�ق��ة يف الطلياين
غرفتني و �صالون و منافع طابق
ثاين فني � /شهري – �سنوي /
ه � �ـ – 0951418823 :
4472374
>عقار لالجار في منطقة البرامكة
دخلة احللبوني يصلح منزل سكني
او جتاري او مكتب هندسي او محامي
 3 / ......غرف و صوفا و حديقة
صغيرة ب  160الف شهريا و الدفع
سنة كاملة هـ 0944349434 :
– 2224279
>ل�لاج��ار ال�ي��وم��ي الأ�سبوعي
ال�شهري بدم�شق غرف مفرو�شة
( � ) 3+2رسير  +حمام  +براد
 +مكيفة �ضمن ( البيت ال�شامي
) �شارع بغداد دخلة القزازين
خ� �ل ��ف ج ��ام ��ع اجل� � � ��وزة ه � �ـ :
0936855455- – 2320771
0933554418
>ل�لاج��ار م�ن��زل ب��امل��زة فيالت
غ��رب�ي��ة ط��اب��ق ار� �ض��ي م�ساحة
250م + 2ترا�س 50م 3/ 2نوم
� +صالون و منافع  /بدون فر�ش
( ديلوك�س ) بدون و�سيط هـ :
6619742 – 6619196

>ل�ل�اج ��ار ��ش�ق��ة يف منت�صف
�شارع احلمرا غرفة نوم و �صالون
كبري و برندا على ال�شارع العام
مفرو�شة ن�ظ��ام �سويت ط 4مع
م�صعد طابق �سكني االت�صال بعد
 12ظهرا هـ 0933496564 :

>شخص مستعد لبيع و شراء
اراضي – فلل – مزارع – معامل
بريف دمشق هـ  +وات ساب :
0958403755
>مطلوب ار�ض خالية من البناء
يف منطقة ال�صبورة – يعفور
– قرى اال�سد – دم�شق املدينة
– جانب التاون �سنرت يف�ضل من
�صاحب العالقة هـ 6619196:
– 6619742
>يتوفر لدينا أراضي زراعية ذات
إطاللة رائعة في قلعة جندل بالقرب
من اتوستراد السالم مبساحات
مختلفة البيع من صاحب العالقة
و بسعر مغري هـ 6823448 :
–  0933594898االتصال
من  6-10مساء

>مطلوب لعائلة مغرتبة فيال يف
منطقة يعفو راو قرى اال�سد او
ال�صبورة م��ن �صاحب الهالقة
ح�رصا دون و�سيط يف�ضل اك�ساء
ديلوك�س و الت�سليم ف��وري هـ :
6619742 – 6619196
>مطلوب �شقق لل�رشاء او االجار
باملزة فيالت غربية او �رشقية او
ات��و� �س�تراد م��ن 200-120م2
م �ف��رو���ش او ب� ��دون ف��ر���ش ه �ـ :
6619742 – 6619196
>مكتب مرخص ترجمة
محلف���ة و خد م���ا ت
الكمبيو ت���ر لال س���تثمار
>للبيع حم��ل جت ��اري يف منطقة باملهن���ة حص���را قص���اع
جرمانا ال�شارع العام دخلة الفرن خلف مش���فى الفرنس���ي
االيل م�ساحة 14م 2واجهتني على هـ 0988480811 :
ال�شارع العام طابو اخ�رض و برئ >مكتب للبيع يف �ساحة عرنو�س
الذمة هـ  0968190947 :وات�س ط 1واجهة على ال�شارع م�ساحة
>للبيع حمل ف��روج برو�ستد و 30م 2هـ – 0933706674 :
�شاورما م�ساحة 50م 2مع كامل 4465799
التجهيزات يف املزة ال�سعر مغر/
بعد املعاينة /للجادين فقط هـ :
0933568282

موظفون

>لالستثمار محل في احلريقة
ارضي طابقني مساحة كل طابق
20م 2هـ 0941470888 :
>ل�لاج��ار حم��ل جت ��اري ب��امل��زة
فيالت غربية نزلة م�شفى اال�سدي
مقابل معهد ال�سكرتارية ه�ـ :
0959913872
>لال�ستثمار مطعم مع مدخنة و
عدة كاملة م�ساحة 15م 2مبنطقة
العفيف قبل ال�سفارة الفرن�سية
ب�سعر  2،5مليون و ب��ازار هـ :
0966184190

>م �ط �ل��وب للعمل ل ��دى �رشكة
جتارية موظفة حمجبة براتب 60
الف الدوام �صباحي املوا�صالت
م�ؤمنة العمر دون � 30سنة هـ :
2145877
>�رشكة طبية جتميلية تعلن افتتاح
فرعها اجلديد باحلمرا بحاجة اىل
موظفة ذات مظهر الئ��ق لل�شواغر
التالية /حما�سبة – �سكرتارية –
ا�ستقبال  /اخل�برة غري �رضورية
براتب � 75ألف ال��دوام � 8ساعات
امل� � ��وا� � � �ص �ل ��ات م� � ��ؤم� � �ن � ��ة ه � � �ـ :
2144402 – 0966226640
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>شركة مقرها باب مصلى ترغب
بتوظيف انسة بعدة شواغر ادارية
حتمل ضغط العمل التفرغ الكامل
بخبرة و بغير خبرة العمر دون 32
سنة دوام  8ساعات راتب بني
 80-50الف يوجد قسم خاص
لطالب اجلامعة هـ 2274171 :
– 0934443999
>مطلوب ل�رشكة الب�سة كربى
حما�سب /ة  /تكاليف �إنتاج /
ع � � � ��ام  /ذو خ � �ب� ��رة ه� � � �ـ :
0958009593
>مطلوب ممول جتاري مببلغ 6
مليون و التق�سيط كل �أ�سبوع 15
ال��ف ب�شيكات او �سندات هـ :
0996218110
>م �ط �ل��وب للعمل ل ��دى �رشكة
للمنتجات ا ل�غ��ذا ئ�ي��ة حما�سبة
خريجة معهد م�رصيف او جناري
او جامعة كلية االقت�صاد خربة
ب��ال�ع�م��ل  /امي �ي��ل  +اك���س��ل/
الدوام من � 5-8شارع بغداد هـ
5026 :

>�رشكة جتارية تطلب للعمل لديها
حما�سب لديه خ�برة ال تقل عن 5
�� �س� �ن���وات يف ال� �ع� �م ��ل مب �ج��ال
امل�ستودعات و االعمال التجارية هـ
0991222100 – 2122250 :
�رشكة رائدة يف جمال املنظفات
بحاجة اىل مدير جودة  /مدير
ج � ��ودة ذو خ �ب�رة ج��ي��دة ه� �ـ :
0969023472
>مطل���وب موظ���ف /ة/
للعمل ف���ي محل حقائب
نسائية ذات خبرة جيدة
ه���ـ – 0954208066 :
4424557
>�رشكة جتارية تطلب �آن�سة متفرغة
للعمل لديها ب�ف��رع ال�برام�ك��ة �شارع
اجل � �م� ��ارك ال �ع �م��ر دون �� 30س�ن��ة
املوا�صالت م�ؤمنة اخلربة غري �رضورية
الراتب � 55ألف هـ 2145877 :
مطلوب كيمائيني  /كيميائيات ذو
خ�برة باملنظفات ال تقل ع��ن 5
�سنوات للعمل لدر �رشكة رائدة
ب� � � ��امل � � � �ن � � � �ظ � � � �ف� � � ��ات ه � � � � � � �ـ :
0969023472

>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
>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 طبية حديثة بالربامكة
ترغب بتعيني موظفة  /حما�سبة
� +إ�رشاف  /براتب � 75ألف بدوام
� 8ساعات العمر دون � 35سنة
يف�ضل من �سكان الربامكة و ما
ح ��ول� �ه ��ا و ال � �ت � �ف� ��رغ ل � �ل� ��دوام
وامل � ��وا�� � �ص �ل��ات م� ��ؤم� �ن���ة ه � �ـ :
2144403 – 0933606081
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>مطلوب موظفة ل�رشكة حماماة
للعمل خ��ارج املكتب العمر و
اخل�ب�ر و ال�شكل ال ي�ه��م ه �ـ :
– 0933631477
0956562737
>مطلوب مندوبة او مندوب
تسويق لشركة جتارية تعمل
في مجال الطاقة البديلة و االنارة
هـ 011 /5923934 :
– – 0933456070
0944765452
>جمموعة جتارية بحاجة اىل موظفة
 /مق�سم – ا�ستقبال – �سكرتارية /
للعمل لدى فرعها اجلديد باملزة براتب
� 60ألف املوا�صالت م�ؤمنة اخلربة غري
��ضروري��ة العمر دون � 30سنة ه�ـ :
2157150
>شركة طبية جتميلية بحاجة الى
موظفة عالقات عامة  /سكرتاريا
براتب  50ألف بشرط التفرغ للعمل
بشكل تام و حتمل شهادة ثانوية
كحد ادنى هـ 0953354000 :
3328070 -

�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

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

>��شرك��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
��شرك��ة تعمل مب�ج��ال املنظفات
بحاجة اىل موظف مبيعات ذو
خربة هـ 0969023472 :
>تعلن كبرى الشركات الطبية
التجميليةعنحاجتهاالكمالطاقمها
االداري مطلوب موظفني اداريني +
سكرتاريا  +استقبال براتب 50
الف هـ – 0953354000 :
3328070
>يلزمنا موظفني  /موظفات ذو
خربة للعمل يف جمال االحذية
الن�سائية هـ 0932200651 :
>بحاجة اىل ظابط بيئة و �صحة
مهنية و �سالمة ( و يف�ضل من
لديه خربة يف مقايي�س اجلودة
و اال ي� � � � � � � � � � � ��زو ) ه � � � � � �ـ :
0958009593
مستودع مواد طبة في البرامكة بحاجة
الى موظفة ادارية – استقبال –
مقسم للعمل لديها العمر دون 35
سنة براتب  60الف شهريا و دوام
 8ساعات اخلبرة غير ضرورية و
املواصالت مؤمنة هـ 2274171 :
– 096114445

>مطلوب حما�سب /ة /للعمل
ل��دى �رشكة جتارية بف�ضل من
لديه خربة و املوا�صالت م�ؤمنة
هـ 0945940940 :
>م�ط�ل��وب للعمل ف ��ورا م��دي��رة
تنفيذية ل�رشكة جت��اري��ة للعمل
ب��ال�برام �ك��ة ب� ��دوام �� 8س��اع��ات
ب��رات��ب � 75أل���ف امل��وا� �ص�لات
م�ؤمنة و ال�شهادة ثانوية كحد
�أدن � ��ى ال �ع �م��ر دون � 35سنة
امل � ��وا�� � �ص �ل��ات م � ��ؤم � �ن� ��ة ه� � �ـ :
– 0933606019
2135309

سكرتاريا
>�رشكة كربى يف دم�شق تطلب
�سكرترية تنفيذية جتيد اللغة
االنكليزية ب�شكل ممتاز و جتيد
العمل على الكمبيوتر  /لبقة و
ذات مظهر الئق  /هـ  :وات �ساب
ح�رصا 0937019595 :

2018

>مطلوب �سكرترية  /حما�سبة
يف مركز ادوات جتميل و عطور
و مكياج يف جرمانا معا�ش مغر
جدا هـ 0945557697 :
>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 :
0994488637
>شركة جتارية تعمل في مجال
االستيراد و التصدير بحاجة الى موظفة
سكرتارية – استقبال – محاسبة –
اشراف عام العمر دون  35سنة براتب
 80الف و دوام  9ساعات شهادة
ثانوي كحد ادنى هـ 2230790 :
– 0956013000

3

>م �ط �ل��وب � �س �ك��رت�يرة يف�ضل
خريجة معهد �سكرتارية  /العمل
و ال�شكل و اخلربة غري مهمني
� /رشكة املحامي ب�شارع احلمرا
هـ 0933637477 :
>مطلوب بشكل فوري بشهادة
بكالوريا كحد ادنى للعمل بشركة
حديثة املنشأ موظف /ة/
سكرتاريا – استقبال العمر
دون  35سنة براتب  50الف
هـ – 0930708010 :
3328989
>�صالة عر�ض منتجات �سورية
للعناية باملر�أة بحاجة اىل موظفة
ب�إحدى �صاالتها  /م�ساكن برزة
– احلمرا  /حما�سبة و �سكرتاريا
و خدمة زبائن براتب � 75ألف
ال �ع �م��ر دون � � 35س �ن��ة ه� �ـ :
2232246 – 2256550

4
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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
مهن

سكرتريا

>مطلوب �سكرترية ذات خربة
جتيد اللغة االنكليزية و العمل
ع� � �ل � ��ى ال � �ك � �م � �ب � �ي� ��وت� ��ر ه� � � �ـ :
0945940940
>ع� �ي ��ادة يف ��ش�رع � 29أي ��ار
بحاجة اىل �سكرترية حمجبة
الدوام من  2ظهرا –  5م�ساء
ه � � � � � �ـ  :وا ت� � � � � ��� � � � � �س � � � � ��اب :
0933755651
> مجمو عة طبية با لبر ا مكة
حديثة املنشأ تطلب سكرتيرة
تنفيذية  +إشراف تنفيذي العمر
دون  32سنة و راتب  70الف
شهادة ثانوية كحد أدنى دوام
من  9صباحا –  6مساء املواصالت
مؤمنة هـ – 2230790 :
0954995000

عمال
للعمل فورا �رشكة هند�سية بباب
م�صلى بحاجة اىل عامل تعليب
اخلربة غري �رضورية العمر دون
� 25سنة ال�شهادة �إعدادية كحد
�أدنى هـ 0937756448 :
مطلوب ع�م��ال تطريز و فنيني
طباعة ل�رشكة �ألب�سة بتنظيم
القزاز هـ 0958009593 :
>مطلوب عامل /ة /ع��ادي او
فني على خطوط �إنتاج بدوام و
راتب جيد هـ – 5641542 :
0930147448

>م�ط�ل��وب ف�ن��ي م��ر��س��م تطريز
يجيد العمل على برامج التطريز
 wilcom /او  tajimaهـ :
0958009593
>م �ط �ل��وب م�ع�ل��م االت حياكة
الرتيكو ( �شيما – ) shima
هـ 0958009593 :
>�رشكة جتارية يف دم�شق تطلب
فني �صيانة العمر من -45 25
�سنة �شهادة �سواقة و االف�ضلية
خل��ري�ج��ي امل�ع��اه��د الفنية ه �ـ :
4 4 4 0 1 1 4
0950006625
مطلوب ر�سام موديالت تريكو
مر�سم ( �شيما ا �س دي ا�س )
هـ 0958009593 :

رعاية وتنظيف

>مطلوب مدبرة منزل و رعاية
م�سنة من ال�ساعة � 10صباحا
–  6م�ساء يوميا عدا اجلمعة هـ
0955968067 :
>مطلوب عامالت خدمة منزلية
لرعاية امل�سنني  /عمال تنظيف
ور� �ش��ات ه �ـ – 3325978 :
0992337260
لدينا مدبرات منزل مقيمات او
غري مقيمات للأعمال املنزلية و
رعاية امل�سنني و الأط�ف��ال هـ :
– 8113025 – 8113020
0993152120
>مطلوب مدبرات منزل لالعمال
امل �ن��زل �ي��ة و رع��اي��ة امل���س�ن�ين و
االطفال مقيمات و غري مقيمات
ه� � � � �ـ – 5 6 5 5 7 9 2 :
0999786564
>مطلوب مدبرات منزل للأعمال
امل �ن��زل �ي��ة و رع��اي��ة امل���س�ن�ين و

الأطفال مقيمات و غري مقيمات
العمر م��ن � 45-18سنة ه�ـ :
– 8113025 – 8113020
0993152120
>مطلوب عامالت خدمة منزلية
 /ع�م��ال تنظيف ور� �ش��ات ه �ـ :
0999786564 – 5655792

حالقة وجتميل

�صالون حالقة ن�سائية بالق�صور
ب�ح��اج��ة اىل خ �ب�يرة م�ن�ي�ك��ور و
بديكور هـ 0936006180 :

أزياء

>يلزمنا عامالت درزة – حبكة
ل�ل�ع�م��ل يف جم ��ال ال�ل�اجن��وري
ب �� �ش��ارع خ��ال��د ب��ن ال��ول �ي��د ه �ـ :
2245485 – 0999566260
>��شرك��ة رائ ��دة ب�صناعة الألب�سة
بتنظيم القزاز بحاجة �إىل م�صممني
 /م�صممات �أزياء ذوو خربة بت�صميم
الألب�سة  /ن�سائي – رجايل – �أطفال
 /هـ 0958009593 :
> مطلوب عمال خياطة لكافة
املراحل  +معلم كوا رجالي للعمل
بشارع خالد بن الوليد ممكن
التواصل عبر الوات ساب هـ :
0933212251
>مطلوب معلم خياطة قطن ر�شة
– درزة ح�ب�ك��ة للعمل ب�رشكة
الب�سة هـ 0958009593 :

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

>م ��در� ��س م���س�ت�ع��د ل�ت��دري����س
الريا�ضيات لل�شهادتني مناذج
امتحانيه – حل �أ�سئلة دورات
هـ 0996218696 :
>مدرس انكليزية و فرنسية
خبي���ر باملناه���ج احلكومي���ة
و اخلاص���ة ( قري���ة صغي���رة
– باكس���تانية – ش���ويفات
) دورات خاص���ة للش���هادات
تقوي���ة للضعف���اء – ترجمة
– محا د ث���ة لس���يد ا ت
األعمال ه���ـ 0938670342 :
– 6613046
م��در���س جم��از يف ال�ف�ي��زي��اء و
الكيمياء خربة طويلة  /اخت�صارا
للزمن  /هـ 0992586197 :
>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
امل��زة هـ – 0933309411 :
6615883
>مدرس انكليزية و فرنسية
خبي���ر متخص���ص باملناه���ج
اخلا ص���ة و احلكومي���ة (
ش���ويفات – وطنية – سورية
حديث���ة ) دورات خا ص���ة
للش���هادات تقوي���ة للضعفاء
– ترجم���ة كت���ب – محادث���ة
لس���يد ا ت ا أل عم���ا ل ه���ـ
6613046 – 0944491978
>م��در���س ري��ا��ض�ي��ات م�ستعد
لتقدمي درو�س لطالب ال�شهادتني
الإع��دادي��ة و الثانوية اجلل�سة
�ساعة و ن�صف 1500 ،ل�.س
للثانوية  1200 ،ل�.س للإعدادية
هـ 0933269408 :

>مدر�س م�ستعد لإعطاء درو�س
ب��ال��ري��ا� �ض �ي��ات و ال �ف �ي��زي��اء و
ال �ك �ي �م �ي��اء و ال �ع��رب��ي ل �ط�لاب
ال���ش�ه��ادة االع��دادي��ة و مرحلة
ال�ت�ع�ل�ي��م الأ� �س��ا� �س��ي ب��أ��س�ع��ار
منا�سبة ه �ـ – 5133871 :
0933258622
> م���د ر س لتحفي���ظ
التاس���ع و البكالوري���ا م���ع
من���اذج هام���ة مختص���رة
سريعة للضعفاء جلسات
حتفيظي���ة م���ن الصفر و
مراجعة املادة عدة مرات
هـ 0956007964 :
>م��در���س ريا�ضيات و فيزياء
م�ستعد لتدري�س طالب التا�سع
و البكالوريا مناذج امتحانيه –
ملخ�صات – حل �أ�سئلة دورات
هـ 0959911542 :
>م��در� �س��ة ري��ا��ض�ي��ات و كافة
امل � � ��واد م���ن م��رح �ل��ة ال�ت�ع�ل�ي��م
الأ��س��ا��س��ي حتى التا�سع ه�ـ :
– 0936895895
8816050
> م���درس لغ���ة رو س���ية
و انكليز ي���ة خبي���ر /
د ر و س لغ���ة عر بي���ة
للجالي���ة الرو س���ية +
تعلي���م احملادث���ة باللغ���ة
الرو س���ية للمبتد ئ�ي�ن و
تعلي���م العربي���ة لل���روس
 /ه���ـ – 0944491978 :
6613046

>مطلوب للعمل يف عيادة طبية
ج �ل��دي��ة ب��رك��ن ال ��دي ��ن يف�ضل

االت�صال بني ال�ساعة  8-5م�ساء >مبرمج مواقع انترنيت خبرة
ه� � � � �ـ  – 2 7 1 8 0 5 2 :أكثر من  10سنوات مستعد لبناء
0944868677
موقع انترنيت يتجاوب مع كافة
الشاشات ( البتوب – جوال – تاب
كمبيوتر
) ب  5000ل.س للصفحة هـ :
فني م�ستعد ل�صيانة و فرمتة و
>�صيانة و بيع كافة االجهزة
0932932777
تنزيل برامج النت و الت�صميم و
املنزلية � /سي�شوارات  -اجهزة
الهند�سة و مكافحة الفريو�سات
بروان – لي�سات – خالطات –
ع �ل��ى ال �ك �م �ب �ي��وت��ر و ت��و��ص�ي��ل
ال�شبكات ن�صل �أينما كنتم هـ > :مكتب حما�سب قانوين تدقيق مكان�س  / ..هـ 0938624709 :
و ت�صديق ال�رشكات امل�ساهمة و وات�س اب
0945375583
املحدودة امل�س�ؤولية و �رشكات
الأف��راد ب�أ�سعار خمف�ضة هـ :
 / 0988788067موبايل +
وات�س /

