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مطلوب م�صممة

تعمل على برنامج الفوتو�شوب
 الرثدي ماك�س بدوام كامل�أو جزئي ( من املنزل )

0933303036

للبيع حمل

حمل  45م 2على ال�شارع
العام له واجهتان ب�شارع
خالد بن الوليد  -فحامة
0933225561
0944307790

للمقاي�ضة
هل عندك فائ�ض يف
الب�ضاعة � -أو غر�ض
الحتتاجه قد جتد عندنا
ما حتتاجه باملقاي�ضة

>ل�ل�اج ��ار حم ��ل يف م�ن�ط�ق��ة عني
الكر�ش قبل امل�ؤ�س�سة االجتماعية
الع�سكرية جادة كرجية حداد م�ساحة
30م 2ك � �� � �س� ��وة ج� � �ي � ��دة ه � � �ـ :
– 0933214549
0933311898
>لال�ستثمار ال�سنوي كافيه و مطعم
مع معداته مقابل ال�سكن اجلامعي
ب� ��ا مل� ��زة ه � �ـ 0932001319 :
2142994/

0933249512/ 2249512

مشروع دمر

للبيع �شقة يف م���شروع دم��ر ج 3
جانب جامع خالد بن الوليد م�ساحة
115م 2/ 2نوم � +صالون مع الفر�ش
 /ط 2قبلي ��شرق��ي ط��اب��و اخ�رض
م�صعد  +م ��راب  +م��ول��دة للبناء
الت�سليم ف��وري ب�سعر  80مليون
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة مب�رشوع دم��ر �شارع
املغرتبني ن�سق اول 150م3 / 2
غ��رف ن��وم � +صالون  /م�صعد +
مراب  +مولدة للبناء اطاللة رائعة و
ال �ت �� �س �ل �ي��م ف� � ��وري جل� ��ادي� ��ن ه � �ـ :
0945801619
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 16
بناء حجر ن�سق اول اطاللة رائعة على
م�رشوع دمر قبلي م�ساحة 160م2
 3 /غرف نوم � +صالون  /ك�سوة
ديلوك�س اطاللة رائعة الت�سليم فوري
ب�سعر  125مليون للجادين ه�ـ :
0945801619
>للبيع يف م�رشوع دمر ج  16بالوالء
منزل ط 1قبلي �رشقي على الهيكل
ب � �� � �س � �ع� ��ر  55م� � �ل� � �ي � ��ون ه � � � �ـ :
0965006547

مزة

>للبيع �شقة يف امل ��زة ات��و��س�تراد
مقابل ق�رص العدل 150م� / 2سوكة
 /اطاللة رائعة م�صعد  +كراج +
مولدة للبناء ت�سليم فوري ب�سعر 150
م � � �ل � � �ي� � ��ون ل � � �ل � � �ج� � ��ادي� � ��ن ه� � � � �ـ :
0945801619
>للبيع م�ن��زل ب��امل��زة  86م�ساحة
80م 2خلف معهد اللغات اك�ساء
مم �ت��از /ط /2ب  15م�ل�ي��ون ه �ـ :
094781874 – 0991830839

>للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد م�ساحة
115م 2ك�سوة �سوبر ديلوك�س اطاللة
رائ �ع��ة ب �ن��اء خم ��دم ب���س�ع��ر م�غ��ري
ل� �ل� �ج���ادي���ن دون و�� �س� �ي���ط ه� � �ـ :
0991510598
>للبيع منزل اتو�سرتاد املزة م�ساحة
200م 2ك�سوة قدمية قبلي �رشقي
ب�سعر م �غ��ري ل�ل�ج��ادي��ن ف�ق��ط دون
و�سيط هـ 0944757061 :
>للبيع منزل 60م 2مع جنينة 80م2
قابلة للعمار بدون ك�سوة باملزة فيالت
غربية بنف�س �شارع م�شفى اال�سدي
طابو اخ�رض ال�سعر  60مليون هـ :
0941121427
>للبيع غرفة باملزة  86مع منافع
ك���س��وة ج �ي��دة /ط /3خ�ل��ف معهد
اللغات � /شارع الهندي ب  6مليون
هـ 0991830839 :

شقق متفرقة

>للبيع �شاليه يف الالذقية ال�شاطئ
االزرق بناء حجر م�ؤلف من  3طوابق
م�ساحة داخلية 250م 2ك�سوة جيدة
مع الفر�ش مدخل م�ستقل على البحر
اطاللة رائعة طابو اخ�رض الت�سليم
فوري ب�سعر  100مليون للجادين هـ
0945801619 :
>للبيع �شقة يف املالكي جانب ما�سة
مول م�ساحة 250م 4 / 2غرف نوم
� +صالونني  /اط�لال��ة رائ�ع��ة على
حديقة ت�رشين ك�سوة ج�ي��دة طابو
اخ�رض م�صعد  +كراج  +مولدة للبناء
ال �ت �� �س �ل �ي��م ف � ��وري ل �ل �ج��ادي��ن ه� �ـ :
0945801619
>عقار دوبلك�س جتاري باملزة فيالت
غربية م�ساحة 200م 2ي�صلح جلميع
الأع �م��ال م��رك��ز جتميل او طبي او
�رشكة او �أي م�رشوع ك�سوة �سوبر
ديلوك�س ( مع �إمكانية بيع كل طابق
على حدى ) هـ 0966965777 :

>للبيع �شقة  4غرف و �صوفا ك�سوة
جيدة م�ساحة 135م/ 2ط� /4رشقي
امليدان يوجد م�صعد � +شوفاج +
طاقة �شم�سية هـ 0944368082 :
>للبيع �شقة �رشقي ركن الدين مقابل �صالة
االن ����س ط116/ 2م/ 2ك���س��وة مم�ت��ازة
الت�سليم فوري 3 /غرف و �صالون و منافع
 /هـ 0951418823 :
>للبيع �شقة مبنطقة ابو رمانة جانب
ن ��ورا م�ساحة 130م 2ط��اب��ق اول
ك�سوة قدمية مطلوب  155مليون و
بازار هـ 0966184190 :
>للبيع منزل عربي طابق ار�ضي يف
املنطقة ال�صناعية جانب جامع الر�ضا
غرفة و منافع ال�سعر  4،5مليون هـ:
0954343860 0959911598

>للبيع شقة في داريا مقابل مقام
السيدة سكينة مساحة 115م/ 2
ط /2هـ 0932445526 :

>للبيع �شقة ط /1او ط 3م�ساحة
90م 3/ 2غرف و �صالون  /قد�سيا
نزلة االحداث بناء حديث ال�شقة على
الهيكل هـ 0933407649 :
�شقة �شبابي ب�ضاحية قد�سيا ج� 11أر�ضية �سوكة
90م 2داخلي 100 +م 2خارجي بريئة الذمة
ك�سوة جيدة ترا�سني مع ممرات و �أ�شجار مثمرة
بناء حجر لها ب��اب خارجي من احلديقة دون
و�سيط للجادين ب  34مليون قابل للم�ساومة
فراغ فوري هـ 0988266149 :
>للبيع رقم اكتتاب يف جمعية �صدى
ال�شعب او الفيحاء خم�ص�ص قيد
الإن� ��� �ش ��اء م �� �س��اح��ة 160م 2ه� �ـ :
4472374 – 09514188230

>للبيع منزل مقابل مشفى املجتهد
طابق ارضي مساحة 175م 5 / 2غرف
و صوفا  /كسوة عادية مع ظهر كراج طابو
نظامي يصلح جتاري  /عيادات – مكاتب
 /هـ 0944527525 :

>للبيع �شقة �ضمن منطقة جت��ارة
ق�صاع م�ساحة 100م 2ط 2على
ال�شارع العام ك�سوة ديلوك�س ال�سعر
 50م �ل �ي��ون ب ��داع ��ي ال �� �س �ف��ر ه� �ـ :
– 0987368126
0987353946
>للبيع يف �ضاحية قد�سيا ج  fمنزل
ار�ضي �سوبر ديلوك�س ت�شطيبات
حديثة  2018م�ساحة 150م 2مع
حديقة ال�سعر  55مليون بدون و�سيط
هـ 0965006547 :

>للبيع بناية كاملة اشرفية صحنايا
مقابل حديقة الطالئع حارة الشواقة
قبو 235م + 2دكان و بوابة و رمبة
للقبو  +طابق ارضي 250م 2
مكسي طابق اول 250م + 2سطح
فيه اعمدة و جدران سعر  90مليون
هـ 0933282727 :

> للبيع �شقة قبو علوي بركن الدين
�شارع نذير �سامل م�ساحة 85م 2على
ال �� �ش��ارع ال �ع��ام ي�صلح �سكني و
عيادات �شوفاج م�ستقل بدون و�سيط
ه � � � � � �ـ – 2 7 6 2 2 0 1 :
0933556504

> يوجد غرفة �ضمن �شقة �سكنية
فارغة من غري عف�ش منافع م�شرتكة
لبنت �آو بنتني العنوان �شارع الثورة
�سوق النحا�سني  -مناخلية  -حارة
غنم هاتف 2326854
>ل�ل�اج��ار م �ن��زل ب�ب�ن��اء ح��دي��ث يف
الزاهرة اجلديدة قريب من احلديقة
غرفتني مع منافع ك�سوة جيدة /ط/4
ي�صلح لعرو�سني او عائلة �صغرية
للجادين هـ 0933495729 :
>لالجار �شقة مفرو�شة يف الرو�ضة
جادة الزهراوي ط 2غرفتني و منافع
مفرو�شة هـ – 0951418823 :
3318691

>لالجار منزل يف اتو�سرتاد املزة مفرو�ش
ك�سوة و�سط غرفتني و منافع ط� 10إطاللة
على االتو�سرتاد هـ 0966721719 :
>لالجار منزل مفرو�ش بركن الدين
طريق ميكرو ال�شيخ غرفتني و منافع
ط� /2شهريا � 60ألف و �سلف � 6أ�شهر
هـ 0938565525 :
>لال ج���ار اليو م���ي األ س���بوعي
الش���هري بدمش���ق غرف مفروشة
(  ) 3+2س���رير  +حم���ام  +ب���راد +
مكيف���ة ضم���ن ( البيت الش���امي )
شارع بغداد دخلة القزازين خلف
جام���ع اجل���وزة ه���ـ – 2320771 :
0933554418 0936855455>لالجار منزل عربي يف باب توما ح�رصا
ل ���شرك��ات االن� �ت ��اج ال �ف �ن��ي و ال�ت���ص��وي��ر
التلفزيوين هـ 0943385455 :
> جناح يف و�سط مدينة دم�شق غرفتني
نوم و �صالون مع حمام مفرو�ش  /نظام
فندقي  /لالجار اليومي او الأ�سبوعي
ب�سعر 6000ل �س للليلة الواحدة هـ :
0955560319
>لالجار منزل على اتو�سرتاد املزة ط
ار�ضي طلوع  5درجات م�ساحة 400م2
 +ترا�س ك�سوة قدمية ي�صلح �سكني او
جتاري موقع ممتاز للجادين فقط دون
و�سيط هـ 0944757061 :
>لالجار منزل طابق ار�ضي غرفة و
�صوفا ب��دون فر�ش �شهريا � 90ألف
رك�� ��ن ال� ��دي� ��ن اب�� ��ن ال��ع��م��ي��د ه � �ـ :
0956872379
>ل�لا��س�ت�ث�م��ار دار م�ساحة 230م 2مع
حديقتني مدخل م�ستقل ي�صلح جلميع املهن
الفكرية و التجارية  /له مدخل م�ستقل /
الربامكة دوار كفر �سو�سة دخلة رو�ضة
دوحة �أمية هـ 0940551111 :
>لالجار �شقة مفرو�شة رو�ضة خلف
م�ؤ�س�سة ال�سينما �صالون و غرفة نوم
و منافع تدفئة و مكيف و انرتنيت من
املالك هـ  0944362525 :بعد 2
ظهرا

>ل�لاج��ار غ��رف��ة م��ع ��ص��ال��ون و منتفعات
م�ساحة 40م 2تقريبا ط 3ب�شارع الثورة
مكيفة جتوي خزانة �صغرية و طاولة كمبيوتر
و طربيزات و طقم كنبايات و براد �صغري و
يوجد م�صعد للبناء هـ 0933577667 :

>للبيع ار�ض يف دوما تل كردي /
امل�ن�ط�ق��ة ال���ص�ن��اع�ي��ة التنظيمية /
م� � ��� � �س � ��ا ح � ��ة  40دومن ه � � � �ـ :
0937390530

مطلوب شقق لالجار> .للبيع أو مزرعة في يعفور

طالب جامعي يطلب غرفة لاليجار هـ
0930725536 :

>للبيع مبنى جتاري صناعي خدمي
بالبرامكة مساحة 600م 2مكاتب و
مستودعات و مجهز معمل قائم كسوة
ممتازة و جاهز للعمل الفوري بداعي
السفر هـ 0966965777 :

>للبيع يف عرنو�س حم��ل جت��اري
80م 2طابو ملكية و ت�سليم فوري مع
ح �م��ام و �سقيفة  55م�ل�ي��ون ه �ـ :
0965006547
>للبيع  /فروغ  /محل على اتوستراد
امل���زة مس���احة 68م 2م���ع مدخ���ل
مس���تقل عل���ى االتوس���تراد احمل���ل
مرخ���ص من قب���ل احملافظة الس���عر
بعد املعاينة هـ 0933588760:
>للبيع حمل فروج برو�ستد و �شاورما
م�ساحة 50م 2مع كامل التجهيزات
يف املزه ال�سعر مغر /بعد املعاينة /
للجادين فقط هـ 0933568282 :
>محل بشارع خالد بن الوليد
مقاب���ل جام���ع زي���د ب���ن ثابت
برس���م البي���ع دون أي وس���يط
28م 2هـ 0941402496 :

>ل�ل�اج��ار حم��ل جت ��اري باحلمرا
30م 2ك�سوة ديلوك�س �سنة �سلف +
ع �م��ول��ة ��ش�ه��ر ب� ��دون و� �س �ي��ط ه� �ـ :
0965006547

مساحة من دومن الى  5دومن
مع فيال و مسبح لالتصال هـ :
0966965777

مكاتب

>للبيع مكتب جتاري ب�ساحة املرجة
بناء الفيحاء ط 4ديلوك�س  67م2
طابو هـ 0944216222 :

موظفون

>جمموعة طبية حديثة بالربامكة
ترغب بتعيني موظفة  /حما�سبة +
�إ��شراف  /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 :

>شركة جتارية بالفحامة بحاجة الى
طاقم موظفات إداريات براتب 75
الف اخلبرة و الشهادة غير ضرورية
العمر دون  30سنة هـ 2225099 :
– 0993882780
>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 :
>م �ط �ل��وب ان �� �س��ة ل�ل�ع�م��ل يف حمل
لاللب�سة الن�سائية يف باب توما هـ :
0932892677
>شركة جتارية باملزة بحاجة الى
موظفة محجبة للعمل  /محاسبة
– خدم���ة زبائ���ن – س���كرتاريا /
برات���ب  60ال���ف العم���ر دون 35
س���نة و اخلبرة غي���ر ضرورية هـ :
0993391801 – 6638663
>مطلوب حما�سب  /مدقق ح�سابات
يجيد العمل على برامج املحا�سبة
ب� ��دوام ج��زئ��ي خ�ب�رة ال ت�ق��ل ع��ن 3
�سنوات يرجى ار�سال  cvعلى الرقم
 0944554999او ت�سليمها يف
�صالة البح�صة هـ 2335009 :

>شركة جتارية بالفحامة بحاجة
الى موظفات للعمل بالتسويق
املباشر براتب  75ألف اخلبرة و
> مطلوب موزعني لكرميات و
الشهادة غير ضرورية العمر دون
زيوت طبيعية للصيدليات شرط
 30سنة هـ – 2225099 :
توفر اخلبرة واتس مع جوال هـ:
0993882780
0932735255
>م�ستودع طبي يف الربامكة بحاجة
اىل موظفني باالخت�صا�صات التالية
 /مق�سم – �سكرتاريا – ا�ستقبال /
براتب �شهري � 70ألف و املوا�صالت
م ��ؤم �ن��ة ه �ـ – 0932412883 :
2253712

>مجموعة طبية لها عدة أفرع
في دمشق و ريفها تطلب للعمل
لديها موظفات إداريات بشهادة
و خبرة او بدون براتب ممتاز و
مواصالت مؤمنة هـ 2216669 :
– 0938893362
>مطلوب فتاة للعمل يف �صالة بيع
�ألب�سة بال�شعالن الدوام من 7 11-
م �� �س��اء ه��ـ - 0932462047 :
رباعي 9817 :

>م��ؤ��س���س��ة جت��اري��ة تطلب موظفة
�إداري � ��ة حما�سبة ب��رات��ب � 70أل��ف
املوا�صالت م�ؤمنة و العمر دون 30
�سنة ال� ��دوام �صباحي و ال�شهادة
مطلوبة هـ 2157150 :
>مطلوب موظف يحمل �شهادة �سواقة
خا�صة او عامة للعمل ل��دى �رشكة
ك�سائق او موزوع هـ 5641542 :
– 0930147448
>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 �رضورية الراتب � 50ألف
ه� � � �ـ – 0 9 5 5 5 5 3 9 2 2 :
2144403

دم�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق 9336

>مطلوب موظفات تسويق داخل
املنزل لبيع مواد التجميل هـ :
4434364

>جمموعة طبية بالبح�صة بحاجة
اىل موظفة �إ��ش�راف و حما�سبة و
مق�سم بدوام �صباحي و العمر دون
� 30سنة الراتب � 75ألف و الدوام 8
�ساعات �صباحي و املوا�صالت م�ؤمنة
هـ 2157150 :
>مطلوب مل�ستودع ادوية يف دم�شق
مندوبني ذوو خربة  /موظفة لالهتمام
باملكتب هـ 0998861913 :
>��شرك��ة طبية لالع�شاب الطبيعية
تعلن عن حاجتها لعدة موظفات بعدة
اخت�صا�صات  /مق�سم – �سكرتارية
تنفيذية – عالقات عامة – ادارة /
ب� ��رات� ��ب  80ال � ��ف � �ش �ه��ري��ا ه � �ـ :
0988179715 – 2215788
>مطلوب كا�شيرية او كا�شري لديه
خربة على نقطة بيع للعمل لدى مطعم
ب � ��امل � ��زة ب � � � ��دوام �� �ص� �ب ��اح ��ي ه� � �ـ :
0932001319
>مطلوب مندوبة لبيع منتجات ال�رشكة
لل�صالونات الن�سائية براتب � 70ألف
لال�ستف�سار �ضمن الدوام من  5-10هـ
2237474 – 0930106505 :

>شركة جتارية باملزة بحاجة الى موظفة
تسويق مباشر – خدمة زبائن براتب 20
الف أسبوعيا اخلبرة غير ضرورية العمر
دون  35سنة من جتد في نفسها القدرة
على العمل االتصال هـ 6668180 :
– 0931606999
>��شرك��ة طبية جتميلية تعلن افتتاح
فرعها اجل��دي��د ب��احل�م��را بحاجة �إىل
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 :
>شركة مواد جتميل و عناية
بالبش���رة بحاجة الى مندوبة
مبيع���ات ذات خب���رة عم���ل +
تدري���ب العمر دون  35س���نة هـ
0993391800 :
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
باالخت�صا�صات التالية مق�سم /
ا�ستقبال � /سكرتاريا براتب �شهري
 60000ل�.س املوا�صالت م�ؤمنة و
اخل � �ب� ��رة غ� �ي��ر ���ض ��روري� � ��ة ه � � �ـ :
2253712 – 0932412883
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سكرتاريا

>طبيب ا�سنان بحاجة اىل �سكرترية
او م�ساعدة �سنية للعمل ب�شارع خالد
بن الوليد يف�ضل من �سكان املنطقة
ه � � � � � �ـ – 2 2 4 4 0 5 0 :
0944411444

>مجموعة جتارية تعلن عن افتتاح فرعها
اجلديد في البرامكة و تطلب للعمل لديها
موظفات إداريات – سكرتارية – محاسبة
– صاالت عرض – موظفة استقبال راتب
ممتاز املواصالت مؤمنة هـ 2257557 :
– 0941512867

>�رشكة جتارية بحاجة اىل �سكرترية
حمجبة لفرعها اجل��دي��د بالربامكة
براتب  60الف �شهريا اخلربة غري
� �ض�روري� ��ة ه � �ـ – 2215788 :
0988179715
>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 � 50ألف العمر
دون � 35سنة و املوا�صالت م�ؤمنة و
الدوام �صباحي هـ 0994488637 :
– 2144402
>مطلوب سكرتيرة للعمل في
مركز أدوات جتميل و عطورات
بني سوريا و لبنان براتب مغري
ج���دا ه���ـ – 0987368126 :
0987353946
>�رشكة ا�سترياد و ت�صدير تعمل يف
امل�ج��ال الطبي ت��رغ��ب بتعيني موظفة
بق�سم ال�سكرتارية ب ��دوام �صباحي
العمر دون � 30سنة املوا�صالت م�ؤمنة
براتب � 75ألف هـ 2157150 :
>�رشكة طبية بحاجة اىل �سكرترية
و موظفة �إدارية للعمل لديها براتب
�شهري  65000ل�.س اخلربة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
2253712 – 0932412883
>م �ط �ل��وب ��س�ك��رت�يرة مل�ك�ت��ب جت ��اري يف
الق�صاع ب��رج ال��رو���س جتيد العمل على
الكمبيوتر و القيام بالأعمال املكتبية متفرغة
للعمل العمر دون � 32سنة ذات مظهر الئق
هـ 0945235375 – 5427524 :
>م�ستودع طبي بالربامكة يعلن عن
حاجته ل��رف��د ك ��وادره مب��وظ�ف��ات /
ا�ستقبال – �سكرتارية – �إدارة /
امل ��وا�� �ص�ل�ات م ��ؤم �ن��ة اخل�ب��رة غري
� �ض�روري� ��ة ه � �ـ – 2215788 :
0988179715

> مؤسسة جتارية بحاجة الى
موظفات إداريات  /سكرتاريا –
محاسبة – صاالت عرض – موظفة
بوفيه  /راتب ممتاز و املواصالت
مؤمنة هـ – 2216699 :
0981830722

>يلزمنا موظف او موظفة ذو خربة
ببيع احلقائب الن�سائية غري مدخن
للعمل بدوام كامل يف جرمانا براتب
�شهري  50الف هـ 5614000 :
>�صالة عر�ض منتجات �سورية للعناية
ب��امل��ر�أة ب�ح��اج��ة �إىل م��وظ�ف��ة ب��إح��دى
�صاالتها  /م�ساكن برزة – احلمرا /
حما�سبة و �سكرتاريا و خدمة زبائن
براتب � 75ألف العمر دون � 35سنة هـ
2144402 – 2135309 :

مهن

>معمل حلويات يف دم�شق بحاجة
اىل عمال ذوو خربة يف املهنة ب�شكل
عام ار�سال ال�سرية الذاتية اىل وات�س
هـ 0960079659 :
>م�ط�ل��وب ��ش��اب للعمل يف ور�شة
خياطة بال�شعالن  /حوي�ص  /هـ :
 – 3346900رباعي 9817 :
>مطلوب حداد و �صواج  /دهان و
ب�خ��اخ للعمل ل��دى ��شرك��ة خلدمات
النقل هـ 5852199 :
>مطلوب معلم �سندوي�ش غربي �رشقي
 /معلم بوفيه ذو خربة ملطعم باملزة هـ
-2142994 0932001319 :
>مطبعة بالربامكة بحاجة اىل معلم
ت� �ي� �ب ��و م � ��روح � ��ة ذو خ� �ب��رة ه� � �ـ :
0944577654
> بحاجة اىل كابنت و كوميك ل�صالة
هـ 2142994 0932001319- :

سائقني

>فرص���ة عم���ل مميزة لش���اب
يجي���د قي���ا د ة ا لس���يا ر ة
ه���ـ – 0 9 8 7 3 6 8 1 2 6 :
0987353946

>مطلوب �سائق للعمل ل��دى عائلة
حمرتمة باملزة او املهاجرين ذو خربة
مبناطق دم�شق و يف�ضل من �سكان
امل � � � � � ��زة  /م� � �ه � ��اج � ��ري � ��ن ه � � � �ـ :
0966965777
>مطلوب �سائق للعمل على �سيارة
عمومي �ضمن مدينة دم�شق يحمل
� � �ش � �ه� ��ادة � � �س� ��وق ع� �م ��وم ��ي ه� � �ـ :
0933116071
>مطلوب �سائق حا�صل على �شهادة
عمومي فئة د لقيادة با�صات 52
راكب و ميكرو با�ص  27راكب هـ :
5852199

رعاية وتنظيف

>مطلوب مقيمة مربية �أطفال مع
�شغل بيت باملي�سات براتب � 100ألف
بال�شهر هـ 0933060008 :
>مطلوب م��دب��رات م�ن��زل للأعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال
مقيمات و غري مقيمات العمر بني
� 45-18سنة هـ 0993152120 :
– 8113020 – 8113025
>�آن�سة متفرغة تطلب عمال مدبرة
منزل لدى عائلة حمرتمة بدوام من
 5-9م�ساء هـ 0994553909 :
>م �ط �ل��وب ع��ام�لات خ��دم��ة منزلية
ل��رع��اي��ة امل���س�ن�ين  /ع �م��ال تنظيف
ور�� �ش ��ات  /ه� �ـ – 3325978 :
0992337260
>لدينا ور��ش��ات تعزيل للمنازل و
املكاتب و ال�رشكات  /مدبرات منزل
للأعمال املنزلية و رعاية امل�سنني و
الأطفال مقيمات و غري مقيمات هـ :
– 8113025 – 0993152120
8113020

أزياء

>معمل �ألب�سة بحاجة اىل ور�شة
خياطة عاملة امبالج  /معلم كوي /
عمال ( عرطوز ) هـ 6804822 :
– 0966939953

>مطلوب معلم �سحب قوالب مق�صدار
جاكيت رج��ايل  /ن�سائي للعمل يف
ور� � �ش� ��ة خ��ي��اط��ة ب��ال �� �ش �ع�ل�ان ه � �ـ :
 – 0944336790رباعي 9817 :

> معمل الجنوري في املزرعة
بحاجة الى عاملة  /درزة – رشة /
براتب ممتاز  +بدل مواصالت هـ :
0932887747

>�شاب يطلب عمل �إداري يومني عمل
و يوم عطلة مع االلتزام بالعمل متاما
هـ 0933950835 :

>طباخ شرقي و مازا لبناية ساخن
– بارد يود العمل عند عائلة هـ :
0956759028

>للبيع جهاز ريا�ضة ب�ساط م�شي و
رج ��اج كهربائي و ق��ر���ص �شبه جديد
موجود بجرمانا هـ 0962734148 :
>للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة  /فرن و
خمارة – مكنة كابت�شينو – طاوالت – كرا�سي
 ب��رادات – ف��ري��زرات � / -أمل��اين ايطايلا�ستعمال � 3أ�شهر هـ0966965777 :

كمبيوتر

>فني م�ستعد ل�صيانة و فرمتة و
تنزيل ب��رام��ج ال�ن��ت و الت�صميم و
الهند�سية و مكافحة الفريو�سات و
اخلدمية على الكمبيوتر و تو�صيل
ال�شبكات ن�صل �أي�ن�م��ا كنتم ه �ـ :
0945375583
>مطلوب �آن�سة تعمل على برنامج
الفوتو�شوب و الرثيدي ماك�س من
م � �ن� ��زل � �ه� ��ا او مب� �ك� �ت� �ب� �ن ��ا ه � � �ـ :
0933303036

>مدرس ملادة الرياضيات و
الفيزياء و الكيمياء سعر الساعة
و النصف إعدادي  1000ل.س
و الثانوي  1300ل.س هـ :
 – 0993408415واتس :
0962262808

>م��در���س م�ستعد لإع �ط��اء درو���س
بالريا�ضيات – فيزياء – كيمياء –
عربي لطالب ال�شهادة الإعدادية و
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م الأ�� � �س � ��ا�� � �س � ��ي ه � � �ـ :
5133871 – 0933258622
>مدر�سة عربي ذات خ�برة طويلة
م�ستعدة لإع �ط��اء درو� ��س ت�أ�سي�س

قواعد – تنمية مهارات لل�شهادتني و
ال� ��� �ص� �ف ��وف االن� �ت� �ق ��ال� �ي ��ة ه�� � �ـ :
0988896352
>مدر�سة لغة انكليزية خربة عالية
باملناهج الر�سمية و االثرائية القرية
ال�صغرية  -ال�سورية احلديثة –
الوطنية  /ت�أ�سي�س و متابعة ه�ـ :
0932471098
>مدر�سة لغة عربية و م��واد ادبية
متابعة لكافة ال�صفوف ابتدائي –
�إعدادي و ب�أ�سعار منا�سبة و �ضمن
منازلهم هـ 0995098633 :
>مدر�سة ذات خربة تدري�س � 15سنة
خ�صو�صي مدار�س با�سلوب تتنا�سب
مع املناهج اجلديدة  /متابعة – تقوية
– حت�ضري للمذاكرة – �صعوبات تعلم
– ت ��وح ��د – ط� �ي ��ف ت ��وح ��د ه � �ـ :
0932826566
>مدر�سة لغة انكليزية خربة ممتازة
لتدري�س طالب املدار�س اخلا�صة و
ال� �ع ��ام ��ة ( ج ��رم ��ان ��ا ف �ق��ط ) ه� �ـ :
0995526923
>مدرس يعطي دورات مسائية
ف���ي الرياضي���ات للش���هادتني
تا س���ع  /ثا ن���وي  /علم���ي
باالضاف���ة الى الصف�ي�ن االول
و الثان���ي الثان���وي العلم���ي هـ :
0937654655

> معلم جنار باطون م�ستعد للرتميم
و �إ�صالح و اك�ساء و تدعيم ال�شقق
ال�سكنية �رسعة و �إتقان بالعمل هـ :
0987322587
>لال ج���ار اليو م���ي األ س���بوعي
الش���هري بدمش���ق غرف مفروشة
(  ) 3+2س���رير  +حم���ام  +ب���راد +
مكيف���ة ضم���ن ( البي���ت الش���امي )
شارع بغداد دخلة القزازين خلف
جام���ع اجل���وزة ه���ـ – 2320771 :
0933554418 - 0936855455
>معلم متديدات �صحية � /إ�صالح /
�صيانة – متديد – تعديل بال�شبكة هـ
5418334 :

سيارات للشراء
>مطلوب �سيارة خا�صة مبر�سوم
املعاق  cc 1600م�ستعملة بحالة
جيدة هـ 0966609950 :
>مطلوب �سيارة تك�سي �سابا خالية
و بحالة جيدة هـ 0951684306 :
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