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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
نوره  0999786564أبو عالء  0945778855هاتف  5655792جرمانا  -دخلة MTN
>ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة يف ال�����س��وي��ق��ة على
ال�شارع العام ط� 4رشقي غربي 3/
غ���������رف و �������ص������ال������ون  /ه�������ـ :
0935085247
>للبيع ح�صتان �960سهم من �أ�صل
 5ح�ص�ص م��ن ال��ع��ق��ار 54/70
اخلما�سية �رشقي التجارة ب�سعر 25
م����ل����ي����ون ط�����اب�����ق �����س����اب����ع ه������ـ :
0951543855

مزة
>للبيع منزل باملزة مقابل حديقة الطالئع
ط145/7م 3 / 2غرف نوم و �صالون
ك�����س��وة ع��ادي��ة ات�سليم ف����وري ال�سعر
115مليون هـ 0949599996 :
>للبيع م��ن��زل ات��و���س�تراد امل���زة 3
اجتاهات م�ساحة 200م 2ك�سوة
ممتازة الت�سليم فوري ب�سعر مغر
ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���س��ي��ط ه��ـ :
6127552 – 0944757061
>للبيع منزل باملزة على خط اجلبل
ط 3م�ساحة 100م� 2إطاللة على
ال�����ش��ارع ال��ع��ام جانب ب��ن خلدون
مطلوب  75مليون ك�سوة جيدة جدا
هـ 0949599996 :

>للبيع منزل على اتو�سرتاد املزة
�إطاللة على االتو�سرتاد ط 3غرفتني
نوم و �صالون ك�سوة و�سط ال�سعر
 100مليون هـ 0949599996 :
>للبيع بداعي ال�سفر منزل باملزة
ف���ي�ل�ات ��شرق��ي��ة ���س��وك��ة م�����س��اح��ة
140م 2ك�سوة ممتازة ب�سعر مغري
ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���س��ي��ط ه���ـ :
6127552 – 0944757061
>للبيع منزل باملزة مقابل ال�سيتي مول
ط105/ 4م 3 / 2غرف و �صوفا ك�سوة
جيدة جدا الت�سليم فوري ال�سعر 110
مليون هـ 0949599996 :
>للبيع منزل باملزة فيالت غربية م�ساحة
125م 2ك�سوة �سوبر غرفتني ن��وم و
�صالون و مطبخ و حمامني ت�سليم فوري
ل���ل���ج���ادي���ن ف���ق���ط دون و����س���ي���ط ه����ـ :
6133267 – 0944757061

>للبيع منزل باملزة �شارع اجلالء مقابل
حديقة الطالئع بناء خمدم مع كراج و
بريماء و خدمات ط 3م�ساحة 125م2
 3 /نوم و �صالون  /ك�سوة ديلوك�س
�شوفاج م�ستقل مكيفات م�ستقلة ال�سعر
132م 2هـ 0949599996 :

شقق متفرقة
>ملحق قرميدي بجرمانا القريات /
ط /5ب�سعر  6مليون و ب��ازار هـ :
0934184321
>للبيع منزل يف باب ال�رسيجة جانب
ج��ام��ع ال��ت�يروزي ط115/ 3م4 /2
غ��رف و �صالون �رشقي غربي ك�سوة
ممتازة ب�سعر  67مليون بدون و�سيط هـ
2229713 – 0944484600 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالق�صور �شارع
اخل��ط��ي��ب ط 1ط��اب��و اخ����ضر  4غ���رف و
�صالون ت�سليم فوري ديلوك�س 135مليون
للجادين هـ 0951553163 :

>للبيع �شقة يف املزرعة �شارع امللك
العادل ط 3فني مع ال�سطح م�ساحة
220م 2ال��ت�����س��ل��ي��م ف�����وري ه���ـ :
3318691 – 0951428823
>للبيع ملحق بالفحامة ا حل��ارة
اجل��دي��دة 140م+35 2م 2فتحة
�سماوية �رشقي قبلي طابو اخ�رض
�2400سهم ك�����س��وة ع���ادي���ة ه���ـ :
0933244814

> للبيع منز ل با ملها جر ين
شورى عند املوقف مساحة الشقة
265م 6 / 2غرف و برندات
عدد  3مع املنافع دون وسيط هـ
0934889221 :

>�شقة للبيع �أم���ام جممع �صحارى
ك�سوة �سوبر ديلوك�س م�ساحة 120م2
�إطاللة رائعة و خالبة ط 3غرفتني و
�صالون كبري طابو اخ�رض فراغ فوري
قبلي غربي بناء حجر �سعر  46مليون
فقط للجادين هـ 0988266149 :

>للبيع منزل بالق�صور م�ساحة
100م 2ط 1اجتاه قبلي ك�سوة جيدة
بدون و�سيط هـ 0933510447 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي ط1
اطاللة جميلة على جامع االمي��ان و
جبل قا�سيون غرفتني نوم و �صالون
بلكون ديلوك�س ت�سليم فوري للجادين
 75مليون هـ 0933709044 :
>للبي���ع ش���قة عل���ى الهي���كل
ف���ي قدس���يا خياط�ي�ن ش���ارع
الروض���ة 190م 4/ 2غ���رف و
صال���ون و  3برن���دات  /طاب���و
اخض���ر إطالل���ة بناء حجر +
مصعد بسعر مناسب و بدون
وسيط هـ 0969164074 :
>ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ع���رب���ي م�ساحة
267م 2م�ؤلف من  11غرفة اجتاه
قبلي مبنطقة ب��اب اجل��اب��ي��ة زق��اق
احلطاب هـ 0955727360 :
>للبيع غ��رف��ة خم��دم��ة و م�ستقلة
ب���أ���س��د ال��دي��ن وان��ل��ي ث��ال��ث جانب
مدر�سة نايف تللو على ال�شارع
ت�صلح �سكن – ور�شة – عيادة طبية
م���������س����ا ح����ت����ه����ا 15م  2ه��������ـ :
0948908997

>للبيع �شقة يف جرمانا الرو�ضة
140م 2طابق ثالث �رشقي و غربي
ك�سوة جيدة هـ 0996246266 :
– 5614920
>للبيع �شقة بجرمانا ح��ي البعث
م�ساحة 100م/ 2ط /2فني ك�سوة
جديدة هـ 0999786564 :
>للبيع �شقة يف اخلطيب قريبة من
ح��ي ال��ق�����ص��ور  4غ���رف و �صالون
م�ساحة 120م 2ط 2ك�سوة قدمية هـ
 0949257964 :او�إمي����ي����ل :
jetaime2000@gmail.com
>للبيع او املقاي�ضة قبو بالق�صور
�شارع اخلطيب غرفتني و �صوفا مع
ح��دي��ق��ة ك�����س��وة ج��ي��دة ج���دا ي�صلح
لل�سكن او عيادة او مكتب ب 55
مليون الت�سليم فوري للجادين هـ :
0951553163
>�شقة للبيع �شبابي ج  11بناء حجر
م�ساحة 90م 2ك�سوة جيدة منفو�ض
الر�ضية �سوكه مع حديقة زاوية جميلة
و �أ�شجار مثمرة بريء الذمة فراغ
فوري �سعر  34مليون للجادين فقط
هـ 0988266149 :

>للبي���ع حص���ة 2400/216
سهم على الشيوع بيت عربي
مؤ ج���ر م���ن عم���ارة نقي���ب
مس���احة 670م 2طابو اخضر
هـ 0988764539:
>منزل يف الق�صاع دخلة �أبو �سمرة
م�ساحة 94م 2ي�صلح مهن فكرية طابق
ار�ضي /قبو  /يبعد عن الطريق العام
30م هـ 0933134961 :
>للبيع منزل بالرو�ضة جانب الليوان
قبو نزول  10درجات ك�سوة ممتازة
مع حديقة م�ساحة 50م 2غرفة و
�صوفا و منافع و حديقة ي�صلح
�سكني او جتاري ب�سعر مغر ت�سليم
ف���وري ل��ل��ج��ادي��ن دون و���س��ي��ط ه��ـ :
6127552 – 0944757061
>للبيع منزل ب�صحنايا م�ساحة 130م2
قبو �أول غرفتني نوم و �صالون و جلو�س
و ���س��ف��رة  +ح��دي��ق��ة  +وج��ي��ب��ة ���ش��ارع
ال��ك��ورن��ي�����ش ال��غ��رب��ي ك�����س��وة ج��ي��دة ج��دا
مطلوب  15مليون هـ 0949599996 :
>للبيع رق��م اكتتاب يف اجلمعية
امل�ستقلة يف منطقة فيحاء ال�شام رقم
مميز على �شقة �سكنية الت�سليم خالل
� 3سنوات هـ 0933225561 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل بكورني�ش
ال��ت��ج��ارة ط� 3إط�لال��ة جميلة قبلي
�رشقي طابو اخ�رض ديلوك�س  3غرف
و �صوفا بلكون ت�سليم فوري ب 110
مليون هـ 0951553163 :

>ل�ل�اج���ار م��ن��زل يف امل����زة فيالت
مت�صلة ج��ان��ب رو���ض��ة امل��ن��ارة ط1
غ��رف��ت�ين و م��ن��اف��ع �إط�ل�ال���ة جميلة
مفرو�ش ن�صف فر�ش هـ 6610447 :
– 0944260901
>لالجار طابق فيال باملزة فيالت
غربية دخلة ال�سفارة اللبنانية ط+ 3
م�صعد غرفتني نوم و �صالون و غرفة
جلو�س  +ترا�س مفرو�ش فر�ش جيد
جدا  /خدمات بناء كاملة مطلوب
 5،5م����ل����ي����ون �����س����ن����وي����ا ه������ـ :
0949599996
>لالجار �شقة يف الرو�ضة  3غرف
و �صالون ربع عف�ش ك�سوة و�سط ط3
اجار �سنوي هـ 0951418823 :
– 3318691
>لالجار منزل باملزة فيالت غربية
لر�ضي مع حديقة  +م�سبح ك�سوة
مم���ت���ازة م��ف��رو���ش او ب����دون ف��ر���ش
ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���س��ي��ط ه���ـ :
6133267 – 0944757061
>لالجار منزل باملزة فيالت �رشقية
نزلة جامع الأكرم م�ساحة 200م2
 3/غرف نوم /و �صالونني و غرفة
�سفرة مك�سي ك�سوة جيدة جدا
بدون فر�ش مطلوب  5مليون �سنويا
هـ 0949599996 :

شــــــركة تجارية بالبرامكة
تطلب

�ســـكرترية تنفيذية
براتب � 150٫000شــــهريا
لال�سـتعالم 0937492031 / 0956577167
حتمل ال�شـــهادة اجلامعية� -أنيقة
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>لال ج���ار الس���نوي ش���قة
مفروش���ة حص���را  3 /غ���رف
 /بالزاه���رة اجلدي���دة جانب
ثانوي���ة محم���د ب���در الدي���ن
عابد ي���ن ط  + 6مصع���د +
تكييف هـ 0967292276 :
لالجار منزل باملزة طلعة الإ�سكان
جانب حديقة الوحدة  3غرف نوم و
�صالون و جلو�س  +حمامني مفرو�ش
فر�ش جيد جدا مطلوب  3،6مليون
�سنويا هـ 0949599996 :
>لالجار �شقة مفرو�شة غرفتني و
�صالون �أول املزة  86خزان يوجد
م��ك��ان ل�صف ال�����س��ي��ارة قريبة من
ال�رسفي�س �شهريا � 90ألف  /الدفع
م������ق������دم � 3أ�������ش������ه������ر  /ه�������ـ :
0944567600
>لالجار طابق فيال باملزة فيالت
�رشقية نزلة مطعم ال�صنوبر ط3/ 1
غرف نوم و �صالونني و غرفة جلو�س
مفر�ش فر�ش �سوبر ك�سوة �سوبر
ديلوك�س مطلوب  8مليون �سنويا هـ
0949599996 :
>ل��ل�اج����ار ال���ي���وم���ي الأ���س��ب��وع��ي
ال�شهري بدم�شق غرف مفرو�شة (
�� ) 3+2سري��ر  +ح��م��ام  +ب���راد +
مكيفة �ضمن ( البيت ال�شامي )
�شارع بغداد دخلة القزازين خلف
جامع اجلوزة هـ – 2320771 :
 0 9 3 6 8 5 5 4 5 50933554418
>ل�ل�اج���ار م��ن��زل ب�����س��اح��ة ع��دن��ان
امل��ال��ك��ي غ��رف��ت�ين ن���وم و ���ص��ال��ون
م��ف��رو���ش ك�����س��وة و ف��ر���ش �سوبر
ديلوك�س ح����صرا لدبلوما�سي او
عر�سان مطلوب  3،6مليون �سنويا
 /ال�������دف�������ع ������س�����ن�����وي  /ه�������ـ :
0949599996

>لالجار منزل بتنظيم كفر �سو�سة
مقابل الدام�سكينو غرفتني نوم و
�صالون و غرفة جلو�س مول مفرو�ش
فر�ش جيد جدا و ك�سوة جيدة جدا
م��ط��ل��وب  6م��ل��ي��ون ���س��ن��وي��ا ه���ـ :
0949599996

>لدينا ار���ض زراعية يف الغوطة
ال�رشقية دير �سلمان  4دومنات طابو
اخ�رض �سعر الدومن  3مليون هـ :
– 0937989072
0940475958
>ل��دي��ن��ا ار����ض زراع���ي���ة يف الغوطة
ال�رشقية دير الع�صافري  10دومن طابو
اخ����ضر ���س��ع��ر ال�����دومن  6م��ل��ي��ون /
مزروعة زيتون  /هـ 0937989072 :
– 0940475958
>للبيع ار�ض يف قلعة جندل طابو
مفرزة بالقرب من اتو�سرتاد ال�سالم
25/كم  /عن مدينة دم�شق �سعر
ال���������������دومن  500ال����������ف ه��������ـ :
6823448 – 0933594898
> للبي���ع ارض منظم���ة و
محددة في حوش الصاحلية
مف���رق اوتاي���ا مقابل مغس���ل
الس���يارات مس���احة 400م2
باب مستقل طابو اسهم على
الشيوع هـ 0988764539 :

>للبيع بداعي السفر بسعر مغر
مكتب جتاري بالصاحلية مقابل
وزارة االقتصاد إطاللة مميزة
على السوق كسوة سوبر ديلوكس
مع بلكون مساحة 40م 2هـ :
0933338358

> لالجار مكتب جتاري ط 1
بالصاحلية مقابل وزارة االقتصاد
مساحة 40م 2كسوة سوبر ديلوكس
هـ 0933338358 :

>للبيع او املقاي�ضة حمل جتاري
يف �أبو رمانة �ساحة ق�رص ال�ضيافة
جانب بنك الأردن 30م 2بوفيه و
م��ن��ت��ف��ع��ات ب  125م��ل��ي��ون ه���ـ :
0951553163
>للبيع على اتو�سرتاد املزة مبا�رشة
فروغ �صالة عر�ض م�ساحة 200م2
 9/واجهات  /موقع ممتاز للجادين
فقط ب�سعر مغري دون و�سيط هـ :
6133267 – 0944757061
>ل��ل��ب��ي��ع حم��ل�ات ب��ك��ت��ل ال�تري��ك��و
بالزبلطاين باخلام�سة و ال�ساد�سة هـ
0933213361 :
>للبيع حمل فروج برو�ستد و �شاورما
م�ساحة 50م 2مع كامل التجهيزات يف
امل���زه ال�����س��ع��ر م��غ��ر /ب��ع��د امل��ع��اي��ن��ة /
للجادين فقط هـ 0933568282 :
>للبيع ملك و فروغ حمل ب�شارع خالد
ب��ن ال��ول��ي��د ج��ان��ب ج��ام��ع زي��د ب��ن ثابت
الأن�صاري 45م 2على ال�شارع العام له
واجهتان ت�سليم فوري بدون و�سيط هـ :
0944307790 - 0933225561
>للبيع ف��روغ حم��ل يف ب��اب م�صلى
�سوق ال�ستااليت 22م + 2منافع ي�صلح
لكافة امل��ه��ن ال�سعر  15مليون ه��ـ :
3341976 – 0944058806

> محل جتاري برسم التسليم
بالقنوات مساحة 22م 2تقريبا
 +سقيفة بنفس املساحة و يوجد
ساعة  3فاز هـ 0932690526 :
– 0933322941
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>للت�سليم /فروغ  /حمل يف عني
الكر�ش اجل���ادة الرئي�سية جانب
حواالت عرنو�س م�ساحة 17م+ 2
�سقيفة 8م 2ي�صلح جلميع املهن هـ
0945239396 :

>ل�لاج��ا راو البيع حم��ل جت��اري
م�����س��اح��ة 10م/ 2ك�����س��وة �سوبر
�سقف داخلي رك��ن الدين �شارع
�����ص��ل�اح ال�����دي�����ن ب�����ك�����اري ه�����ـ :
0957788300
>لالجار حمل يف ال�شعالن حبوبي
الرابع مقابل حمالت الزنربكجي
م�ساحة 33م 2للجادين فقط دون
و�سيط هـ 0933446080 :

موظفون

>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
>ي��ل��زم��ن��ا م��ن��دوب�ين و م��ن��دوب��ات
لت�سويق �سلع على املنازل و املحالت
و امل�شايف على من يرى يف نف�سه
انه ال�شخ�ص املنا�سب االت�صال على
الرقم هـ 0942001665:
>�رشكة جتارية للم�ستح�رضات الطبية
ترغب بتوظيف �آن�سة  /ا�ستقبال –
حما�سبة – �إ��شراف �إداري  /العمر
من � 35-18سنة الراتب من 50-
� 100ألف �شهريا هـ – 2154735 :
0932346791

�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

>مطلوب موظفة مرا�سالت جتارية
جتيد اللغة االنكليزية و ا�ستخدام
احلا�سب و ذات خربة باملرا�سالت
هـ 2254647 :
>مطلوب موظفة للعمل يف حمل
مبنطقة عرنو�س ب���دوام كامل من
 4،30 – 8،30ال�سكن قريب هـ :
3318691 – 0951418823
>�رشكة ا�سترياد و ت�صدير يف املجال
الطبي بحاجة ملوظفة ( ري�سب�شن +
�إ�رشاف ) الراتب � 70ألف 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 2145877 :
>م��ط��ل��وب م��وظ��ف مبيعات جملة
للعمل ب����دوام ك��ام��ل ي��ت��ق��ن اللغة
االن��ك��ل��ي��زي��ة و ل��دي��ه خ�ب�رة ب�سوق
الكهرباء هـ 2254647 :
> ش���ركة جتاري���ة بحاج���ة
إل���ى من���دوب مبيع���ات خبرة
ف���ي توزي���ع امل���واد الغذائي���ة
 +إج���ازة س���وق عموم���ي ه���ـ :
2239806 – 2225512
>�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة
ق�سم ا�ستقبال – مق�سم – �سكرتاريا
تنفيذية للعمل بفرعها ا جل��د ي��د
ب����رات����ب ����ش���ه���ري  60000ه����ـ :
2215788
>م�ؤ�س�سة �أدوات ريا�ضية باملزة
بحاجة �إىل حما�سبة براتب ممتاز
و دوام ���ص��ب��اح��ي اخل��ب��رة غري
�رضورية املوا�صالت م�ؤمنة العمر
دون � 30سنة ال�شهادة مطلوبة هـ :
2145877
>�رشكة جتارية ترغب بتعيني موظفة
�ضمن فرعها يف دم�شق حا�صلة على
�شهادة كمبيوتر  +لغة انكليزية جيدة
 +لباقة يف التعامل مع العمالء هـ :
0932346791 – 2154735
>��شرك��ة طبية جتميلية تعلن افتتاح
فرعها اجل��دي��د باحلمرا بحاجة �إىل
موظفة ذات مظهر الئق لل�شواغر التالية
/حما�سبة – �سكرتارية – ا�ستقبال /
اخلربة غري �رضورية براتب � 75ألف
الدوام � 8ساعات املوا�صالت م�ؤمنة هـ
2144402 – 0966226640 :

>�رشكة جتارية يف جرمانا بحاجة
اىل موظفة تتقن اللغة االنكليزية 100
 %ي�شكل مم��ت��از ق���راءة و كتابة و
حمادثة هـ 0991428055 :
>مطل���وب موظف���ة للعم���ل
ف���ي مح���ل ألبس���ة بس���احة
عرن���وس ب���دوام كام���ل ه���ـ :
0954331335
>�رشكة جتارية لال�سترياد و التوزيع
تطلب للعمل لديها مندوبات للبيع
امل��ب��ا��شر و ال��ت�����س��وي��ق ملنتجاتها و
اخلربة غري �رضورية براتب ثابت +
ن�سبة عاملبيع قد ي�صل ل � 100ألف
ه������������ـ – 2 1 5 4 7 3 5 :
0932346791
>�رشكة طبية ترغب بتعيني مندوبني
 /مندوبات مبيعات لل�صيدلية راتب
 +ن�سبة لديه �سيارة و متفرغ و يف�ضل
من لديه خربة هـ – 4430203 :
0933303036
>جمموعة طبية حديثة بالربامكة
ترغب بتعيني موظفة  /حما�سبة +
�إ�رشاف  /براتب � 75ألف بدوام 8
�ساعات العمر دون � 35سنة يف�ضل
من �سكان الربامكة و ما حولها و
التفرغ للدوام واملوا�صالت م�ؤمنة هـ
2144403 – 0933606081 :
>مطلوب موظفة للعمل يف املجتهد
حمجبة ال��دوام من  5-9او ن�صف
دوام ال��رات��ب � 50أل��ف ل� .س هـ :
2249512 – 0933249512
>مطلوب موظفني يف �رشكة بجرمانا
 /مندوبني مبيعات� /سائقني عمومي
 /هـ 0992925152 :

2018

>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
غ�ير ��ضروري��ة ال��رات��ب � 50أل��ف ه��ـ :
2144403 – 0955553922
>�رشكة بحاجة �إىل م�صمم غرافيك
يجيد العمل على برامج الفوتو�شوب
و الكورل درو و االل�سترييرت و ميلك
خ��ب�رة ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل���ط���اب���ع و
ال�سو�شال ميديا هـ 2254647 :
>مطلوب موظفة حمجبة للعمل يف
مكتب جتاري تنظيم مكتب و �إدارة
� /سكرتارية  /هـ 0933249512 :
– 2249512
>��شرك��ة طبية بحاجة اىل موظفة
براتب �أ�سبوعي  20الف املوا�صالت
م�ؤمنة و اخلربة غري �رضورية هـ :
0960969797 – 2215788

سكرتاريا
مطلوب للعمل �سكرترية يف مركز
�أدوات جتميل و ع��ط��ورات براتب
مغري هـ 0930814365 :
>م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة اىل
�سكرترية للعمل لديه براتب �شهري � 60ألف
اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة
هـ 0932412883 – 2253712 :
>��شرك��ة جت��اري��ة بالربامكة تطلب
�سكرترية تنفيذية حتمل ال�شهادة
اجلامعية � /أنيقة  /براتب � 150ألف
�شهريا ه��ـ – 0956577167 :
0937492031

3

>���ص��ال��ة ع��ر���ض منتجات �سورية
للعناية ب��امل��ر�أة بحاجة �إىل موظفة
ب�إحدى �صاالتها  /م�ساكن برزة –
احلمرا  /حما�سبة و �سكرتاريا و
خدمة زبائن براتب � 75ألف العمر
دون � 35سنة هـ – 2135309 :
2144402
>م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة
اىل �سكرترية للعمل ل��دي��ه براتب
�شهري � 60ألف اخلربة غري �رضورية
و املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2253712 :
– 0932412883
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سكرتاريا

>�رشكة هند�سية باملزة بحاجة اىل
�سكرترية  /ا�ستقبال و رد على
الهاتف – القيام باعمال املكتب و
التنظيف  /ه��ـ - 6116601 :
0990015034
>جمموعة طبية ب�شارع � 29أيار
ب��ح��اج��ة �إىل ���س��ك��رت�يرة حمجبة
للأعمال الإداري���ة ب��دوام �صباحي
اخل��ب�رة غ�ير ��ض�روري���ة ال�����ش��ه��ادة
م��ط��ل��وب��ة ال��ع��م��ر دون � 30سنة
امل��وا���ص�لات م�ؤمنة ال��رات��ب يحدد
�ضمن املقابلة هـ 2157150 :
>م�ستودع طبي يف ب��اب م�صلى يعمل
بالعناية ب���امل���ر�أة ب��ح��اج��ة �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 2144402 – 0994488637 :
>�رشكة للتجارة و التوزيع بحاجة
�إىل موظفة � /سكرتاريا – حما�سبة
– �إ�رشاف �إداري  /براتب مبدئي
� 50ألف �شهريا  +مكاف�آت و حوافز
الدوام من � 9صباحا  -5م�ساء هـ
0932346791 – 2154735 :
>��شرك��ة جت��اري��ة تعمل يف جمال
الزينة و �إك�س�سوارات بحاجة �إىل
�سكرترية حمجبة للعمل لديها براتب
���ش��ه��ري � 60أل�����ف اخل��ب��رة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
0932412883 – 2253712

عمال

>للعمل فورا �رشكة هند�سية بباب م�صلى
ب��ح��اج��ة �إىل ع��ام��ل ت��ع��ل��ي��ب اخل��ب�رة غري
��ضروري��ة العمر دون � 25سنة ال�شهادة
�إعدادية كحد �أدنى هـ 0937756448 :
>مطلوب عامل /ة /عادي او فني
على خطوط �إنتاج تعبئة و تغليف
اخل����ب����رة غ��ي��ر ����ض��روري������ة ه�����ـ :
0930147448 – 5641542

مهن

مطعم ب��ح��اج��ة اىل �شيف �رشقي
غ��رب��ي او معلم ع�صري طبيعي و
م�رشوبات �ساخنة هـ 2111616 :
– 2111414

>مطعم بحاجة اىل كوميك �صالة
او م��ع��ل��م ف����رن و م��ع��ج��ن��ات ه���ـ :
2111414 – 2111616

سائقون
>مطلوب �سائق للعمل لدى عائلة
حم�ترم��ة ب��امل��زة او املهاجرين ذو
خربة مبناطق دم�شق و يف�ضل من
���س��ك��ان امل�����زة  /م��ه��اج��ري��ن ه���ـ :
0966965777
>مطلوب �سائق ملدير �رشكة باملزة
العمر دون � 40سنة و ال�سكن يف
ك��ف��ر���س��و���س��ة و م���ا ح��ول��ه��ا ه���ـ :
0990015034 – 6116601

>للبيع معدات مطعم و كافيه
كاملة  /فرن و خمارة – مكنة
كابتشينو – طاوالت – كراسي -
برادات – فريزرات  / -أملاني
ايطالي استعمال  3أشهر  /واتس
حصرا 0966965777 :

>للبيع ف��رن امل����صري  6/ر�ؤو����س
م�ستعمل  + /غ�سالة جرنال اتوماتيك
م�����س��ت��ع��م��ل��ة ه�����ـ 3329273 :
-0934242049

> جمادة بوظة عربية للبيع
بسعر نهائي  300ألف ل.س هـ
رعاية وتنظيف
>م��ط��ل��وب ع��ام�لات خ��دم��ة منزلية 0945185196 :

ل��رع��اي��ة امل�سنني  /ع��م��ال تنظيف
ور�����ش����ات ه����ـ – 3325978 :
0992337260
>م���ع���م���ل خ���ي���اط���ة ب���ح���اج���ة اىل
م�ستخدمة  /املوا�صالت م�ؤمنة /
هـ 2155181 – 0940011299 :
– 0933949404

أزياء
>معمل خياطة �ألب�سة والدي بحاجة
�إىل عامل /ة /خياطة درزة – حبكة
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2155181 :
– – 0933949404
0940011299

>مطلوب عمل لرجل ذو خربة من
كندا ميلك �شهادة ق��ي��ادة عمومي
كمندوب مبيعات ل�رشكة حمرتمة هـ
0930814365 :

> 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
>درو�س تقوية فل�سفة و عربي هـ :
0992761703
>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
>درو�����س خ��ا���ص��ة للغة ال��ع��رب��ي��ة و
الفل�سفة و اال ن��ك��ل��ي��زي للتا�سع و
البكالوريا هـ 0981092703 :

>مدرس لغة روس����ية و انكليزية
خبي����ر  /دروس لغ����ة عربي����ة
للجالي����ة الرو س����ية  +تعلي����م
احملاد ث����ة باللغ����ة الرو س����ية
للمبتد ئ��ي�ن و تعلي����م العربي����ة
للروس  /دورات صيفية مكثفة /
هـ 6613046 – 0944491978 :

>مطل���وب ش���هادة صيدل���ة
 /جد ي���د ة عر ط���و ز /
ه���ـ – 0 9 6 0 0 7 0 5 6 0 :
0934104659
>خمرب ل�صناعة الأ�سنان بحاجة
اىل �شاب يتقن �أعمال اجلب�صني
– ال�شمع – امل��ع��دن مكان العمل
ج���رم���ان���ا ���س��اح��ة ال��رئ��ي�����س ه���ـ :
0955825883

>���ش��اب لبناين مقيم يف دم�شق
ميلك �سيارة خا�صة لبنانية م�ستعد
ال�ستقبال طلبات خا�صة �إىل لبنان
و ت�أمني حجز فندقي م�ضمون هـ :
– 0955341791
0096171226747
>فني م�ستعد ل�صيانة و فرمته 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
�أينما كنتم هـ 0945375583 :

سيارات للبيع

>للبيع �سرتوين  c2هات�ش باك
 2007ع��داد � 50أل��ف كم بالتنكة
كاملة غيار عادي نظيفة جدا هـ :
0944095880
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