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ورشات تعزيل  -تنظيف يومي  -مباني  -فنادق
مطاعم  -شطف أدراج -دهان منازل  -نقل عفش رعاية
( أطفال ومسنين ) دوام يومي  -أسبوعي  -شهري
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نوره  0999786564أبو عالء  0945778855هاتف  5655792جرمانا  -دخلة MTN

>للبيع او امل�����ش��ارك��ة مب��ح��ل جت��اري
م�ساحة 180م 2ي�صلح لعدة مهن /
مكتبية – الب�سة  / ....قد�سيا �شارع
 16ت�رشين على ال�����ش��ارع ال��ع��ام ه��ـ :
0992799981
>للبيع حم��ل يف رك��ن ال��دي��ن �شارع
���ص�لاح ال��دي��ن م�ساحة 40م 2ب�سعر
فروغ  70مليون  +ملكية  10مليون هـ
0969069534 :

مشروع دمر

>ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة مب����شروع دم���ر ج 10
م�����س��اح��ة 160م 3/ 2غ���رف ن���وم +
�صالونني  /طابو اخ�رض اطاللة رائعة
ي��وج��د م�����ص��ع��د ب�����س��ع��ر  110م��ل��ي��ون
ال���ت�������س���ل���ي���م ف�������وري ل���ل���ج���ادي���ن ه�����ـ :
0945801619
>للبيع �شقة يف م�رشوع دم��ر ج 16
ن�سق اول بناء حجر م�ساحة 130م2
 2/نوم � +صالون  /ك�سوة ديلوك�س مع
الفر�ش اطاللة رائعة على م�رشوع دمر
م�صعد  +مر�آب الت�سليم فوري ب�سعر
 105م�����ل�����ي�����ون ل�����ل�����ج�����ادي�����ن ه�������ـ :
0945801619
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر مغرتبني
بناء حجر ار�ضي مع حديقة م�ساحة
داخلية 140م + 2حديقة 150م3/ 2
غرف نوم و �صالون  /ب�سعر  90مليون
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج  24م�ساحة
140م 3 / 2غرف نوم � +صالونني 3 +
حمامات  /ك�سوة ديلوك�س اطاللة رائعة
�شوفاج م�ستقل يوجد م�صعد طابو الت�سليم
ف���وري ب�سعر  90م��ل��ي��ون ل��ل��ج��ادي��ن ه��ـ :
0945801619

>للبيع منزل يف م�رشوع دمر ج 24
م�ساحة 115م 2قبلي �شمايل ك�سوة
���س��وب��ر دي��ل��وك�����س ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط ه��ـ :
0962399629

مزة

>للبيع �شقة باملزة خلف م�شفى االطفال
بناء حجر م�ساحة 140م 3/ 2غرف
ن��وم و �صالون  /ك�سوة جيدة اطاللة
رائعة الت�سليم فوري ب�سعر  130مليون
هـ 0945801619 :
>للبيع منزل باملزة على طريق اجلالء
ط 7م�ساحة 145م 2ك�سوة عادية اطاللة
على ال�شارع العام و على حديقة نادي
معال  2نوم و �صالون و جلو�س مطلوب
 135مليون هـ 0949599996 :
>للبيع ملحق ط 4باملزة �شارع حارة املدار�س
م�ساحة 80م 2/ 2نوم و �صالون  /مك�سي
ك�سوة �سوبر ديلوك�س  /حكم حمكمة مطلوب
 45مليون هـ 0949599996 :
>للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد بعد دار
البعث ط 1بناء خمدم  +كراج م�ساحة
120م 2ك�سوة قدمية قبلي غربي ب�سعر
 110و بازار هـ 0932873289 :
>للبيع منزل باملزة مقابل حديقة الطالئع ط3
م�ساحة 135م 3/ 2نوم و �صالون � /رشقي
غربي  /ك�سوة ممتازة بناء خمدم – كراج
�سيارات – م�صعدين للبناء  +بئر ماء ال�سعر
 145مليون هـ 0949599996 :

للبيع منزل ار�ضي باملزة �شارع اجلالء
الرئي�سي 220م 3 / 2مداخل م�ستقلة
 /ي�����ص��ل��ح ��ش�رك���ة او جت�����اري ب�سعر
250مليون هـ 0949599996 :
>للبيع منزل باملزة مقابل حديقة الطالئع
ط 6ق��ب��ل االخ�ي�ر 145م 3 / 2ن���وم و
�صالون  /ك�سوة �سوبر �شمايل غربي ب
 135مليون هـ 0949599996 :
للبيع منزل باملزة فيالت غربية �شارع
الغزاوي ط 3م�ساحة ال�سكن 130م3/ 2
نوم و �صالون  /ك�سوة و�سط � /رشقي
غربي بناء خمدم  +ك��راج ب�سعر 125
مليون هـ 0949599996 :
للبيع منزل يف املزة فيالت �رشقية نزلة
جامع االكرم ط 7م�ساحة 120م2 / 2
نوم و �صالون و �سفرة  /ك�سوة �سوبر
�سوبر ديلوك�س قبلي �شمايل ب 125
مليون هـ 0949599996 :
>للبيع منزل على اتو�سرتاد امل��زة ط3
م�ساحة 90م / 2غرفتني نوم و �صالون
قبلي غ��رب��ي اط�لال��ة ع��ل��ى االت��و���س�تراد
مبا�رشة ك�سوة و�سط ب  100مليون هـ :
0949599996
>للبيع منزل باملزة بناء  14ط 7م�ساحة
170م� 2سوكة قبلي غربي �شمايل ك�سوة
و�����س����ط ب�������س���ع���ر  120م���ل���ي���ون ه�����ـ :
0949599996

شقق متفرقة ..

>للبيع �شقة باملالكي م�ساحة 250م2
 4/غ���رف ن���وم  4 +ح��م��ام��ات 3 +
�صالونات  /ك�سوة ديلوك�س اطاللة
رائعة يوجد م�صعد طابو الت�سليم فوري
هـ 0945801619 :

>للبيع شقة ط 3فني طابو نظامي
مساحة 110م  2ابنية اساتذة
اجلامعة خلف كلية الهمك كسوة
ممتازة مع مستودع مساحة 20م2
مكسي يصلح كعيادة السعر 65
مليون هـ 0957253931 :
>للبيع منزل بال�صاحلية �شارع 29
ايار  4 /غرف و �صالون و منافع /
قبو مع حديقة ار�ضية ت�صلح جتاري
ب���������س����ع����ر  145م�����ل�����ي�����ون ه��������ـ :
0933334248
>للبيع منزل يف �شارع خالد بن الوليد
�رشيبي�شات ط 1فني م�ساحة 120م2
ب����������دون و�����س����ي����ط ل����ل����ج����ادي����ن ه������ـ :
0932901630

>للبيع شقة في اشرفية صحنايا قرب
كيربي ط 1فني مساحة 103م2
طابو اخضر كسوة ديلوكس 80%
بناء حجر بسعر  23مليون هـ :
0947907333
>للبيع قبو واجهة ب�شارع ابن ع�ساكر
ق��اب��ل للف�صل 60م و 50م 2ي�صلح
�سكني و جت���اري و طبي ب�سعر 60
مليون و  50مليون للجادين االت�صال
م����������ن  10 -3م���������������س�������اء ه����������ـ :
0968685270

>للبيع منزل ار�ضي يف قد�سيا جادات
ج  3م�ساحة 120م 2داخلي 180 +م2
خارجي مع اطاللة خالبة ب�سعر مغر
بداعي ال�سفر هـ 0967387212 :
>للبي���ع من���زل عل���ى الهي���كل
جدي���دة الفض���ل ابنية مش���روع
اق�ل�ام مس���احة 85م 2ط 2فن���ي
هـ 0993220247 :
>للبيع منزل يف االطفائية �رشيبي�شات
 4غ������رف م�������س���اح���ة 120م 2ه�����ـ :
0944546886
>بيت للبيع يف جرمانا غرفة و منتفعات
طاول ب�سعر  2.5مليون للجادين هـ :
0945557697
>�شقة مميزة للبيع يف جرمانا كورني�ش
اجلناين م�صعد  +حجر  +خدمات كاملة
ب������ن������اء م���������س����ك����ون ح������دي������ث ه�������ـ :
0994363607
>للبي���ع ش���اليه ع���دد  /2/على
الهي���كل متجاوري���ن مع���ا حصرا
في منطق���ة بصيرة  10 /دقائق
عن طرطوس  /املس���احة الكلية
160م 2ط 3فن���ي  /ثال���ث صف
عن البحر  /هـ 0993220247 :
>للبيع �شقة �سكنية يف الهامة خابوري
 3/غرف و �صالون  /طابق ثالث  /هـ
0938834437 :

> ل�لاج��ار ال�����س��ن��وي ���ش��ق��ة مفرو�شة
مب�رشوع دمر ج 10على ال�شارع العام
160م 3 / 2غرف نوم و �صالونني /
ك�سوة جيدة  250الف �شهريا للجادين
فقط هـ 0945801619 :

>لالجار اليومي الأ�سبوعي ال�شهري
بدم�شق غرف مفرو�شة ( � ) 3+2رسير
 +حمام  +براد  +مكيفة �ضمن ( البيت
ال�شامي ) �شارع بغداد دخلة القزازين
خلف جامع اجل���وزة ه��ـ 2320771 :
0933554418 - 0936855455
>لالجار منزل على اتو�سرتاد املزة ط6
بعد دار البعث  2/نوم و �صالون و �سفرة
 /مفرو�ش ك�سوة و فر�ش �سوبر ديلوك�س
م���ط���ل���وب  3،6م���ل���ي���ون ���س��ن��وي��ا ه����ـ :
0949599996
>ل�لاج��ار ال�سنوي منزل ب��امل��زة جانب
جامع الرئي�س طابق ار���ض��ي  3ن��وم و
ما�سرت و �صالون  +حديقة �صغرية ك�سوة
و فر�ش �سوبر ب�سعر  5مليون �سنويا هـ
0932873289 :
>لالجار منزل غرفتني و صوفا و
مناف���ع ط 2فني بدون فرش ركن
الدين أول شارع أسد الدين جانب
مقهى اخلوالي ب  100ألف شهريا
الدفع سلفا هـ 0994547080 :
>لالجار ال�سنوي او البيع �شقة غرفتني
و �صالون بال�شيخ حمي الدين طلعة �سوق
اجلمعة يف�ضل عرو�سني دون و�سيط هـ :
 0993132352من  8-10م�ساء
>لالجار منزل على طريق اجلالء  3نوم
و ���ص��ال��ون ط 2م��ف��رو���ش ك�سوة �سوبر
ديلوك�س و فر�ش ديلوك�س اطاللة على
اجل����ل����اء م����ط����ل����وب  6م����ل����ي����ون ه�����ـ :
0949599996

>لالجار منزل مفرو�ش باملزة مقابل
ال�ستي مول  2نوم و �صالون و �سفرة و
حمامني  +ترا�س  +وجيبة ك�سوة و فر�ش
ديلوك�س طابق ار�ضي مطلوب  3مليون
�سنويا هـ 0949599996 :
> م��ن��زل �سكني مب����شروع دم��ر ج 9
طابقي /ط /2قبلي غربي اطاللة جميلة
فر�ش كامل غرفتان و �صالون كبري L /
 /ب�سعر نهائي  200الف �شهريا الدفع
كل  6ا�شهر �سلف مطلوب عائلة �صغرية
ه���������ـ – 0 9 3 2 5 5 3 5 7 7 :
0933930651
>لالجار السنوي في قرى األسد
ش���قة 135م 2ب���دون ف���رش ط3
فن���ي غرفتني نوم كس���وة جيدة
اطاللة رائعة هـ 0993220247:
>لالجار قبو واجهة ب�شارع ابن ع�ساكر
ق��اب��ل للف�صل 60م و 50م 2ي�صلح
�سكني و جتاري و طبي ب�سعر 175الف
و  150ال��ف �شهريا و ال��دف��ع �سلفا
ح�سب العقد االت�صال من  10-3م�ساء
هـ 0968685270 :
>منزل ار�ضي ي�صلح مكتب او م�ستودع
او م��ق��ر ��شرك��ة ب��امل��زة ���ش��ارع اجل�لاء
الرئي�سي م�ساحة ال�سكن 160م 2و
حديقة 70م 2ك�سوة جيدة جدا االجار
ال�������������س������ن������وي  6م������ل������ي������ون ه���������ـ :
0949599996
ل�لاج��ار م��ن��زل مب�ساكن ب���رزة م�سبق
ال�صنع مق�سم  9م�ساحة 80م 2جانب
امل�ستو�صف ط 3 / 5غرف و �صالون
مع  3بالكني  /ح�شوة قبلي �شمايل
ك�سوة عادية فر�ش عادي االجار > 100للبيع في قدسيا ساحة األمل مكتب
ال��ف بال�شهر و العقد ل�سنة و الدفع جتاري  /نصية  /ط أول مطل على
ساحة االمل 40م 2تقريبا غرفتني
م�سبقا هـ 0932873289 :

و مطبخ و حمام مع سطح و قبو مشترك
بدون وسيط هـ 0935003588 :

>لالجار ال�سنوي مكتب م�ساحة 45م2
باملزة بناء الكوين �سنرت طابق اول ك�سوة
جيدة جدا هـ 0932873289 :

>حمل للبيع يف منطقة املزرعة �شارع
امللك العادل جمهز �صالة انرتنيت هـ :
0944278106
>للبيع حمل يف �شارع خالد بن الوليد
ملكية و فروغ م�ساحة اجمالية 175م2
ار�ضي � +سقيفتني  +قبة ب��ريء الذمة
ب�����س��ع��ر ن���ه���ائ���ي  250م���ل���ي���ون ه����ـ :
0944765726 – 0960694315

>حم��ل ل�لاج��ار 100م� 2سقف عايل
�شارع عري�ض ي�صلح م�س�ستودع او �أي
عمل جت��اري او �صناعي غ��رز م��اء +
كهرباء كورني�ش منتزه ال�سالم جرمانا
هـ 0994363607 :
>لالجار حمل يف اجل�رس االبي�ض طلعة
املقدم مقابل معهد االدارة العاملية هـ :
2771029 – 0990365588
>حمل لالجار يف ابو رمانى حبوبي
رابع مقابال حمالت الزنربكجي م�ساحة
33م 2جت���اري للجادين فقط و ب��دون
و�سيط هـ 0933446080 :

للبيع ار�ض يف منطقة العادلية م�ساحة
 23دومن يبعد عن اتو�سرتاد ال�سويدء 1
ك��م مرخ�ص عليها ه��ن��غ��ارات معدنية
مب�ساحة 8000م و � 3أبنية م�ساحة
 800م م��ع ���س��ور امل��ن��ط��ق��ة �آم��ن��ة ج��دا
لالت�صال هـ 0934711711 :

>للبيع ارض زراعية طابو نظامي
مفرزة جنوب قطنا غرب خان الشيح
من صاحب العالقة و بسعر مغر هـ :
0933594898 – 6823448
االتصال من  6-10مساء

موظفون

> مطلوب بشكل فوري بشهادة
البكالوريا كحد ادنى للعمل بشركة
استيراد و تصدير حديثة املنشأ
العمر دون  35سنة براتب 70
ا لف هـ – 3 3 2 8 9 8 9 :
0930708010

>�رشكة كربى بحاجة اىل موظف ( IT
) خريج معد متو�سط و ذو خربة ال تقل
عن � 3سنوات ال��دوام كامل او جزئي
����ص���ب���ا ح���ي ه�����ـ – 2254647 :
2254648
>مطلوب �سكرترية  /حما�سبة يف مركز
ادوات جتميل و ع��ط��ور و مكياج يف
ج����رم����ان����ا م���ع���ا����ش م���غ���ر ج������دا ه����ـ :
0945557697
>م�ستودع طبي يف ب��اب م�صلى يعمل
بالعناية ب��امل��ر�أة بحاجة �إىل �سكرترية
حمجبة حتمل ال�شهادة الثانوية كحد �أدنى
براتب يبد�أ من � 50ألف العمر دون 35
�سنة و املوا�صالت م�ؤمنة و الدوام �صباحي
هـ 0994488637 - 2274341 :
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> م�ؤ�س�سة �صناعية يف ع��درا تطلب
مهند�س او م�ساعد مهند�س ميكانيك
�صناعي او كهرباء �صناعي ال��رات��ب
ي��ح��دد ح�سب اخل�ب�رة و عند املقابلة
ال�شخ�صية  /مكان العمل يف احلريقة
 /هـ 0944210071 :

>مطلوب محاسبني – اداريني
لشر كة جتميلية بشر ط ا لتفر غ
للعمل بشكل تا م ا لعمر د و ن
 35سنة هـ – 3328070 :
0953354000

>مطلوب موظفني  /موظفات مبيعات
يف ���ص��ال��ت ب��ي��ع ل����شرك��ة ال��ب�����س��ة ه��ـ :
0958009593
>جمموعة طبية حديثة بالربامكة ترغب
بتعيني موظفة  /حما�سبة � +إ�رشاف /
براتب � 75ألف بدوام � 8ساعات العمر
دون ��� 35س��ن��ة ي��ف�����ض��ل م���ن �سكان
الربامكة و ما حولها و التفرغ للدوام
واملوا�صالت م�ؤمنة هـ 0933606081 :
– 2144403
>م�ؤ�س�سة اقت�صادية للمواد الطبية
بحاجة اىل موظفة ادارية بدوام �صباحي
العمر دون � 30سنة املوا�صالت م�ؤمنة
اخلربة غري �رضورية ال�شهادة مطلوبة
براتب  65الف هـ 2157150 :

>يلزمنا محاسبة للعمل بشركة على
اتوستراد املزة خبرة بالكمبيوتر و
برامج احملاسبة العمر دون  25سنة
هـ 097922827 :

>��شر ك��ة طبية جتميلية تعلن افتتاح
فرعها اجل��دي��د ب��احل��م��را بحاجة اىل
موظفة ذات مظهر الئق لل�شواغر التالية
/حما�سبة – �سكرتارية – ا�ستقبال /
اخل�برة غري �رضورية براتب � 75ألف
الدوام � 8ساعات املوا�صالت م�ؤمنة هـ
2144402 – 0966226640 :
>�رشكة ل�صناعة االلب�سة بحاجة اىل
مندوبي مبيعات من اجلن�سني �شهادة
ثانوية كحد ادنى و العمر يرتاوح بني
� 30-20سنة هـ 0933414962 :

>تعلن املجموعة الطبية لالستيراد و
التصدير عن رغبتها بتعيني موظفات
اداريني لدى فرعها بالبرامكة التفرغ
لدوام  8ساعات العمر دون  30سنة
راتب مبدئي  65000الف بخبرة
او بدون املواصالت مؤمنة هـ :
0961144445 – 2230790

>جمموعة طبية جانب م�شفى املوا�ساة
تطلب للعمل موظفة ا�رشاف عام اخلربة غري
��ضروري��ة العمر لغاية � 30سنة ال�شهادة
مطلوبة املوا�صالت م�ؤمنة الدوام �صباحي
براتب  65الف هـ 2145877 :
>يلزمنا م��ن��دوب مبيعات م��ع �شهادة
�سواقة يف جرمانا معا�ش مغر جدا هـ
0945557697 :
>�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة براتب
�أ�سبوعي  20الف خالل �شهر رم�ضان
املوا�صالت م�ؤمنة و اخلربة غري �رضورية
هـ 0932412883 – 2253712 :
>ملن لي�س لديها �شهادة او عمل �رشكة
م�ستح�رضات طبية جتميلية بحاجة �إىل
�آن�سة ال�ستكمال طاقمها الإداري العمر
دون � 35سنة دوام �صباحي اخلربة غري
���ض�روري����ة ال����رات����ب � 50أل������ف ه����ـ :
2274340 – 0955553922
>مطلوب للعمل ف��ورا مديرة تنفيذية ل�رشكة
جتارية للعمل بالربامكة بدوام � 8ساعات براتب
� 75ألف املوا�صالت م�ؤمنة و ال�شهادة ثانوية
كحد �أدن��ى العمر دون � 35سنة املوا�صالت
م�ؤمنة هـ 2135309 – 0933606019 :

>شركة اعالنية كبرى في دمشق تطلب
انسات للعمل لديها بعدة شواغر ادارية
في فرعها بالبرامكة العمر دون  32سنة
براتب  50000الف دوام  8ساعات يفضل
سكان جرمانا – دويلعة – صناعة هـ :
2230790 – 0934443999

>�رشكة ل�صناعة االلب�سة عن حاجتها
مل�س�ؤولة ق�سم املبيعات العمر يرتاوح بني
��� 35-25س��ن��ة و خ�ب�رة ب��ال��ع��م��ل على
الكمبيوتر و �شهادة ثانوية كحد ادنى هـ
0933414962 :
>بحاجة اىل ظابط بيئة و �صحة مهنية
و �سالمة ( و يف�ضل من لديه خربة يف
م��ق��اي��ي�����س اجل������ودة و االي������زو ) ه���ـ :
0958009593
>�رشكة جتارية حديثة املن�ش�أ تطلب كادر
اداري باالخت�صا�صات التالية � /سكرتاريا
– ا�ستقبال – خدمة زبائن براتب �شهري
 60الف املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2253712 :
– 0932412883

>شركة جتارية بحاجة الى انسات
لكافة الفئات الدراسية لدى افرع
التجميل المتام شواغرها االدارية
براتب  70الف هـ – 3328989 :
0930708010

>�رشكة جتارية يف احلريقة بحاجة اىل
م��وظ��ف��ات يف ق�����س��م امل��ب��ي��ع��ات لديهم
خربةيف جمال البيع و ذوات مظهر الئق
هـ 0944210071 :
>�رشكة جتارية تطلب �آن�سة حمجبة للعمل
ل��دي��ه��ا بفرعها اجل��دي��د م�ساكن ب���رزة او
الفردو�س املوا�صالت م�ؤمنة براتب  70الف
هـ 0991630655 – 2226574 :
>�صالة عر�ض منتجات �سورية للعناية باملر�أة
بحاجة اىل موظفة ب�إحدى �صاالتها  /م�ساكن
ب��رزة – احلمرا  /حما�سبة و �سكرتاريا و
خدمة زبائن براتب � 75ألف العمر دون 35
�سنة هـ 2274342 – 2274341 :

>شركة جتارية في شارع احلمرا
بحاجة الى موظفات اداريات –
محاسبني براتب  75الف العمر
دون  35هـ – 3328070 :
0953354000

>يلزمنا �شاب او �شابة للعمل يف جمال
احلقائب الن�سائية هـ 0954208066 :
– 4424557
>�رشكة مواد طبية باملزة بحاجة اىل موظفة
ادارية  /ا�ستقبال – مق�سم  /لللعمل لدى
مقرها اجلديد باملزرعة – الفردو�س العمر
دون ��� 35س��ن��ة ب���رات���ب  60ال����ف ه���ـ :
2226574 – 0991630655

سكرتاريا

>�رشكة ا�سترياد و ت�صدير للمواد التجميلية
مب�ساكن برزة ترغب بتعيني �سكرترية تنفيذية
الدوام اداري ال�شهادة مطلوبة العمر دون
� 30سنة امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة اخل�ب�رة غري
�رضورية براتب  65الف هـ 2157150 :

>م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة اىل
�سكرترية للعمل لديه براتب �شهري 60
الف اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت
م�������ؤ م������ن������ة ه�������ـ – 2253712 :
0932412883
>م�ؤ�س�سة جتارية بالفردو�س بحاجة اىل
�سكرترية تنفيذية بدوام �صباحي العمر دون
� 35سنة املوا�صالت م�ؤمنة براتب � 65ألف هـ
0991630655 – 2226574 :
>مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري يف الق�صاع
جتيد العمل على الكمبيوتر و القيام باالعمال
املكتبية العمر دون � 30سنة و ذات مظهر الئق
هـ 0946210363 – 5427524 :

> مطلوب عمال تطريز و فنيني طباعة
ل����شرك��ة �أل��ب�����س��ة بتنظيم ال���ق���زاز ه��ـ :
0958009593

مهن

>مطلوب معلم االت حياكة الرتيكو (
�����ش����ي����م����ا –  ) shimaه�������ـ :
0958009593
مطلوب ر�سام موديالت تريكو مر�سم (
����ش���ي���م���ا ا ������س دي ا��������س ) ه�����ـ :
0958009593
>مطلوب فني مر�سم تطريز يجيد العمل
على برامج التطريز  wilcom /او
 tajimaهـ 0958009593 :
>مطلوب معلم �صيانة ميكانيك و �آالت
خياطة هـ 0958009593 :

>شركة جتارية بحاجة الى موظفة /
مقسم – استقبال – سكرتارية  /للعمل
لدى فرعها اجلديد بالبرامكة براتب
 50000املواصالت مؤمنة العمر دون
 30سنة دوام من  8صباحا  -5مساء هـ :
رعاية وتنظيف
0956013000 – 2274171
>���س��ي��دة م�ستعدة لتنظيف و تعزيل
>�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة ق�سم ا�ستقبال
– مق�سم – �سكرتاريا تنفيذية للعمل بفرعها
اجلديد براتب �شهري  60000هـ 2253712 :
0932412883 -

امل��ن��ازل و امل��ك��ات��ب و ال����شرك��ات ه��ـ :
0998691459
>مطلوب مدبرات منزل للأعمال املنزلية و
رعاية امل�سنني و الأطفال مقيمات و غري مقيمات
العمر من � 45-18سنة هـ – 8113020 :
0993152120 – 8113025

>�رشكة جتارية تعمل يف جم��ال الزينة و
اك�س�سوارات بحاجة اىل �سكرترية حمجبة
للعمل لديها براتب �شهري  60الف اخلربة
غ�ير ��ض�روري���ة و امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة ه��ـ :
0932412883 – 2253712

>مطلوب مدبرة منزل دوام � 8ساعات
باليوم لديها خربة و ذات مظهر الئق هـ
0933730005 – 5663309 :
لدينا م��دب��رات منزل مقيمات او غري
م��ق��ي��م��ات ل�ل�أع��م��ال امل��ن��زل��ي��ة و رع��اي��ة
امل�سنني و الأطفال هـ – 8113020 :
0993152120 – 8113025
>مطلوب مقيمة لرعاية م�سنة �شارع
بغداد غرفة م�ستقلة و راتب جيد هـ :
0955180987
>مطلوب مقيمة لرعاية م�سنة مقعدة
ي��ف�����ض��ل ل���دي���ه���ا خ��ب��رة ج���ي���دة ه����ـ :
0932480005 – 5643309

>مستودع مواد طبية بباب مصلى
بحاجة الى موظفة ادارية  /استقبال
– سكرتيرة تنفيذية  /التفرغ الكامل
لدوام  8ساعات براتب شهري  60الف
العمر دون  32سنة بخبرة او بدون هـ :
0954995000 – 2274171

عمال

مطلوب عمال مكحتة ملعاجلة اجلينز و
الأعمال اليدوية هـ 0958009593 :
>بحاجة اىل عامل /ة /عادي للعمل لدى �رشكة
على خطوط �إنتاج بكافة االخت�صا�صات بنظام
الورديات اخلربة غري �رضورية هـ 5641542 :
– 0930147448

>يلزمنا عمال و عامالت خدمة /
تنظيف – مراسلة  /للعمل لدى شركة
باملزة العمر دون  20سنة لالتصال او
واتس هـ 0997922827 :

حالقة وجتميل

>مطلوب كوافرية ذات خربة متميزة
للعمل يف ���ص��ال��ون ح�لاق��ة لل�سيدات
متفرغة براتب او ن�سبة ح�سب االتفاق
هـ 0999565414 :

ً
عمال
يطلب

>ح����ار�����س ل��ي��ل��ي ي��ط��ل��ب ع���م�ل�ا ه����ـ :
0991173746

>م�������در��������س ل����غ����ة ف���رن�������س���ي���ة ه������ـ :
0992861089
>مدرس انكليزية و فرنسية خبير
باملناه����ج احلكومي����ة و اخلاص����ة (
قر ي����ة صغي����رة – باكس����تانية –
شويفات ) دورات خاصة للشهادات
تقو ي����ة للضعف����اء – ترجم����ة –
محادث����ة لس����يدات األعم����ال ه����ـ :
6613046 – 0938670342
>م��در���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 :
> م����درس انكليز ي����ة و فرنس����ية
خبي����ر متخصص باملناه����ج اخلاصة
و احلكومي����ة ( ش����ويفات – وطني����ة
– س����ورية حديث����ة ) دورات خاص����ة
للشهادات تقوية للضعفاء – ترجمة
كتب – محادثة لسيدات األعمال هـ
6613046 – 0944491978

>مدرس لغة روسية و انكليزية خبير
 /دروس لغة عربية للجالية الروسية
 +تعلي����م احملادث����ة باللغ����ة الروس����ية
للمبتدئ��ي�ن و تعليم العربية للروس /
هـ 6613046 – 0944491978 :
>مدر�س خمت�ص بتدري�س الريا�ضيات و
الفيزياء جلميع املراحل الدرا�سية و خا�صة
ال�شهادتني �أ�سعار خا�صة ملنطقة املزة هـ :
6615883 – 0933309411

طبي

>طبيب ا�سنان بحاجة اىل �سكرترية او
م�ساعدة �سنية يف�ضل من �سكان �شارع
خ���ال���د ب���ن ال���ول���ي���د – امل��ج��ت��ه��د ه���ـ :
0944411444 – 2244050

>مكتب حما�سب قانوين تدقيق و ت�صديق
ال�رشكات امل�ساهمة و املحدودة امل�س�ؤولية
و �رشكات الأفراد ب�أ�سعار خمف�ضة هـ :
 / 0988788067موبايل  +وات�س /

> فن���ي مس���تعد ال ص�ل�ا ح
املايكروي���ف و افران الغاز بجميع
انواعه���ا و البوتوغ���ازات الغط���س
احلديثة ف���ي املنازل بخبرة اكثر
من  15عام سرعة و اتقان بالعمل
هـ 0932210265 :
>���ش��اب لبناين مقيم يف دم�شق ميلك
�سيارة خا�صة لبنانية م�ستعد ال�ستقبال
طلبات خا�صة اىل لبنان و ت�أمني حجز
اوتيل م�ضمون دخول لبنان  % 100هـ
0955341791 :
>جن��ار موبيليا م�ستعد لت�صليح كافة
ان��واع غ��رف النوم و غ��رف ال�سفرة يف
املنازل هـ 0941861081 :

>اث��اث منزيل م�ستعمل بحالة ممتازة
للبيع هـ 0933513732 :
>للبيع مكنة ت�صوير نوع مينولتا هـ :
0951568058 – 6351715

كمبويتر

فني م�ستعد ل�صيانة و فرمتة و تنزيل برامج النت
و الت�صميم و الهند�سية و مكافحة الفريو�سات و
اخلدمية على الكمبيوتر و تو�صيل ال�شبكات /
ن�صل اينما كنتم  /هـ 0945375583 :

>للبيع �سيارة نوع �شريي طراز S10
موديل  2005لون ابي�ض كاملة اتوماتيك
و نوافذ كهرباء و مركزي و جنط كروم
ا�ستعمال �سيدة ج��اه��زي��ة عالية ه��ـ :
0991185134 – 4444718
>للبيع �سيارة الدا  107موديل 2002
ت�سجيل  2005ب�سعر  1.200مليون
بحالة فنية جيدة االت�صال من 10-3
م�ساء هـ 0968685270 :

سيارات لآلجار

�سيارة عمومي دا�سيا �سوبر نوفا بحالة
ج���ي���دة ل�ل�اج���ا راو ال�������ض���م���ان ه����ـ :
0988637506

4

العـ ــدد  12 - 701أيار

2018

9336

9336

العـ ــدد  12 - 701أيار

2018

5

6

العـ ــدد  12 - 701أيار

2018

9336

دم�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق 9336

العــــدد - 701

 12أيار

2018

7

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

