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العـ ــدد  12 - 733كانون الثاني 2019

>للبيع منزل باول املعمادية املليحة
م�ساحة 85م 2طابق ار�ضي ن�صف
ع � �� � �ض� ��م ب� ��� �س� �ع���ر م � � �غ� � ��ري ه� � � �ـ :
0944487525

مشروع دمر

>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر م�ساحة
120م 2غرفتني نوم و �صالون ك�سوة
ديلوك�س اط�لال��ة رائ�ع��ة طابو يوجد
م�صعد الت�سليم ف��وري ب�سعر 85
م � � �ل � � �ي� � ��ون ل�� � �ل�� � �ج� � ��ادي� � ��ن ه� � � � �ـ :
0945801619
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج  10م�ساحة
160م 3/ 2غ��رف ن��وم  3 +ح�م��ام��ات +
�صالونني  /ك�سوة ديلوك�س اطاللة رائعة
طابو اخ�رض يوجد م�صعد الت�سليم فوري
للجادين هـ0945801619 :
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج  16بناء حجر
�شارع الفيالت ن�سق اول م�ساحة 240م4/ 2
غرف نوم  3 +حمامات � +صالونني  /ك�سوة
ديلوك�س اطاللة رائعة على قا�سيون يوجد
م�صعد  +مولدة للبناء الت�سليم فوري للجادين
هـ 0945801619 :

> للبي���ع ش���قة بد م���ر
الغربي���ة وادي املش���اريع /
مخالف���ات  /غرفت�ي�ن كب���ار
 +منافع مساحة 70م 2آخر
طلع���ة الس���رفيس بس���عر 7
ملي���ون قابل للتف���اوض هـ :
0940430601

>للبيع م�ن��زل مب���شروع دم��ر ج 16
م�ساحة 180م + 2كراج �سيارات 3
غرف نوم و �صالة و �صالون بداعي
ال�سفر هـ 0966965777:
>للبيع �شقة بدمر البلد  5غ��رف و
منافع ب��وادي ال�سيل م�شم�س مهوي
م ��وق ��ع مم �ي��ز ه� �ـ – 3136126 :
0931805301

مزة

>للبيع �شقة يف امل��زة فيالت غربية
ط��اب��ق ار� �ض��ي م��ع ح��دي�ق��ة  +م�سبح
م�ساحة داخ�ل�ي��ة 250م + 2حديقة
300م 2ك�سوة جيدة مدخل م�ستقل
على ال�شارع ي�صلح �سكني او جتاري
طابو اخ�رض الت�سليم فوري للجادين
هـ 0945801619 :
>منزل ملحق باملزة جبل ال�شارع العام
م�ساحة 50م 2ك�سوة جيدة غرفتني و
م �ن �ت �ف �ع��ات ال �ت �� �س �ل �ي��م ف� � ��وري ه � �ـ :
6662196 – 0944246054

شقق متفرقة

>للبيع �شقة يف املالكي جانب ما�سة
موال م�ساحة 250م 4/ 2غرف نوم +
 3حمامات � +صالونني  /اطاللة رائعة
على حديقة ت�رشين ك�سوة جيدة يوجد
ك��راج  +مولدة للبناء الت�سليم فوري
للجادين هـ 0945801619 :

مكتب تجاري في المزة
بحاجة إلى

ســـكرتيرة

للقيام بخدمات المكتب
هـ 0940931130 / 6116601 :

>ل�ل�ب�ي��ع �شقة يف اب ��و رم��ان��ة على
ال �� �ش��ارع ال��ع��ام م���س��اح��ة داخ�ل�ي��ة
140م + 2ت��را���س 200م 2اطاللة
رائعة موقع مميز على ال�شارع طابو
ت �� �س �ل �ي��م ف � � ��وري ل� �ل� �ج ��ادي ��ن ه � �ـ :
0945801619
>للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر
بناء ج��در ط ار�ضي مع حديقة مع
ت��را���س م�ساحة داخلية 150م+ 2
ح��دي�ق��ة 250م 2ي��وج��د ب�ئ��ر م��اء +
�شوفاج خا�ص ك�سوة جيدة مدخل
م�ستقل على ال�شارع طابو اخ�رض
الت�سليم ف ��وري ب�سعر  50مليون
للجادين هـ 0945801619 :
>ل�ل�ب�ي��ع ��ش�ق��ة غ��رف �ت�ين و ��ص��ال��ون
م�ساحة 90م 2اجت��اه قبلي مبنطقة
ال�شاغور زقاق ال�شيخ ط 1فني طابو
اخ�رض ب�سعر  35مليون و بازار هـ
0933727221 – 2240748 :
>منزل للبيع يف امليدان ثريا �سوكة
قبلي غربي  5 /غ��رف مع �صالون
ك �ب�ي�ر  /م �� �س��اح��ة 240م 2ه� �ـ :
2226258
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعبا�سيني
� �ش��ارع ف��ار���س خ ��وري ط 4اط�لال��ة
ك�سوة جيدة كراج �سارة ناطور 75
مليون هـ 0951553163 :
>للبيع �شقة يف �أبو رمانة قريبة من
نورا مقابل مطعم املحطة طابق �أول
م �� �س��اح��ة 130م 2ك �� �س��وة ق��دمي��ة
157مليون و ب� � � � � ��ازار ه � � �ـ :
0966184190
>ب�ي��ت يف امل�ه��اج��ري��ن ب��ا���ش كاتب
للمقاي�ضة على بيت يف قد�سيا هـ :
0964853902
>للبيع منزل يف منطقة �رشيبي�شات
م�ساحة 140م 3/ 2غرف و �صالون
 /للجادين هـ 0944883283 :

>منزل يف منطقة عني الكر�ش قرب
�شارع  29ايار  5/غرف و �صالون
و حمامني م�ساحة 170م 2بالطة
واح ��دة ع�ل��ى ال�ت�ق��اط��ع اجت ��اه قبلي
�رشقي للتوا�صل هـ – 2312422 :
0941435113
>بيت يف قد�سيا للمقاي�ضة على بيت
ا�� � �ص� � �غ � ��ر يف ق� ��د��� �س�� �ي� ��ا ه� � � �ـ :
0964853902
>للبيع �شقة باملزرعة خلف ال�رضائب
و ال��ر� �س��وم ط260/ 4م /2ب�ن��اء
110م 2ك�سوة قدمية الت�سليم فوري
 4/اجت��اه��ات اط�لال��ة خ�لاب��ة على
ح � ��دي� � �ق � ��ة االر�� � � � � �س � � � � ��وزي ه� � � �ـ :
4472374 0951418823

>للبيعمنزلباملهاجرين باشكاتب
على الشارع العام نزلة فروج الزين
باجتاه املالكي ط 4ملحق مساحة
80م 2بسعر نهائي  80مليون هـ
 0943302879 :من 5:30
–  8مساء

للبيع منزل قبو �سكني يف �أ�رشفية
�صحنايا غرفتني و منافع  +وجيبه
ط��اب��و اخ ���ض�ر ك �� �س��وة ج �ي��دة ه� �ـ :
0955704001
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي
اطاللة جميلة غرفتني نوم و �صالون
ك�سوة ديلوك�س طابو للجادين 75
مليون هـ 0933709044 :
>للبيع منزل ار�ضي بعني ترما حارة
الع�سة غرفتان و �صالون و منافع مع
ف�سحة �سماوية م�سقوفة طابو م�ساحة
75م 2هـ 0947307351 :
>للبيع رقم اكتتاب يف جمعية �صدى
ال�شعب ب�ضاحية قد�سيا البجاع
م���س��ا ح��ة 120م160/ 2م 2قيد
الإن� � � ��� � � �ش � � ��اء خم � �� � �ص � ��� ��ص ه� � � �ـ :
4472374 – 0951418823

>��ش�ق��ة م�ف��رو��ش��ة ل�لاج��ار ديلوك�س
مب�ساكن برزة قرب الهاتف الآيل م�ؤلفة
من  3غرف و �صالون كبري ط ار�ضي
مع حديقة و �شالل تكييف و تربيد و
�شوفاج هـ 0955397330 :
>لالجار غرفة مع �صالون و منتفعات
م�ساحة 4م 2تقريبا /ط� /3شارع
الثورة مكيفة حتوي خزان �صغري و
طاولة كمبيوتر و طقم كنبايات و براد
�صغري و يوجد م�صعد ي�صلح مكتب
او لل�سكن هـ 0933577667 :
> ج �ن��اح يف و��س��ط مدينة دم�شق
غ��رف�ت�ين ن ��وم و ��ص��ال��ون م��ع حمام
م�ف��رو���ش  /ن�ظ��ام ف�ن��دق��ي  /ل�لاج��ار
اليومي �أو الأ�سبوعي ب�سعر 6000ل
� � � ��س ل� �ل� �ل� �ي� �ل ��ة ال � � � ��واح � � � ��دة ه� � � �ـ :
0955560319
>لالجا راو البيع غرفة و تواليت و
جم�ل��ى م�ساحة 10م 2رك��ن ال��دي��ن
الزينية ق��رب ج��ام��ع اب��و ال �ن��ور ه �ـ :
0988657785
>لالجار �شقة يف عرنو�س طابق �أول
ف �ن��ي غ��رف �ت�ين و � �ص��ال��ون و م�ن��اف��ع
مفرو�شة يومي �أ�سبوعي �شهري هـ :
4472374 – 0951418823

>لالج���ار اليوم���ي األس���بوعي
ا لش���هر ي بد مش���ق غ���ر ف
مفروش���ة (  ) 3+2سرير  +حمام
 +ب���راد  +مكيف���ة ضم���ن ( البيت
الش���امي ) ش���ارع بغ���داد دخل���ة
القزازي���ن خلف جامع اجلوزة هـ
0936855455- – 2320771 :
0933554418

>ل�لاج��ار �شقة يف ال��رو� �ض��ة ج��ادة
الزهراوي غرفتني و منافع طابق ثاين
م �ف��رو� �ش��ة ي ��وم ��ي �أ�� �س� �ب ��وع ��ي ه� �ـ :
4472374 – 0951418823

>للبيع �أو اال�ستثمار مبنى جتاري �صناعي خدمي
ي�صلح بنك – �رشكة – جممع طبي مرخ�ص معمل او
جتاري بالربامكة م�ساحة 600م 2مكاتب و �صالة
و م�ستودعات ك�سوة ممتازة و جاهز للعمل الفوري
( مواقف متوفرة ) هـ 0966965777 :
>منزل لالجار مفرو�ش كامل غرفتني >للبيع ملك و فروغ حمل ب�شارع خالد بن
و �صالون كبري 140م 2ميدان جريدة الوليد له �سقيفة  +ع��داد م��اء 50م 2على
ت�رشين ب��دون و�سيط للجادين ه�ـ  :ال�شارع العام له واجهتان قرب جامع زيد
0944544254
هـ 0944307790 – 0933225561 :
>ل�لاج��ار قبو منزل ب�شارع بغداد >للبيع او االجار معمل حالوة
الرجعة خلف مدر�سة الالييك  3غرف طحينيةعلىالبخاركاملاملعداتذو
و �صالون و منافع و حديقة  /مفرو�ش
 /ه� � �ـ  – 0932420524 :خطني هـ 0965040188 :
>حمل للت�سليم بباب ال�سالم فرايني 25م2
0944210450
>لالجار �شقة قبو باملالكي مع فر�ش فروغ مع منتفعات ال�سعر بعداملعاينة هـ :
غرفتني ن��وم و غرفة �سفرة و غرفة 5359248 – 0966615658
جلو�س مع حديقة اجار �سنوي هـ > :للبيع حم��ل جت��اري ب�شارع الق�صور
الرئي�سي م�ساحة داخلية 20م + 2وجيبة
0935375063
35م 2طابو نظامي ب��ريء ال��ذم��ة ب�سعر
مغري هـ  / :وات�س 0944335589 /
>للبيع او املقاي�ضة على منزل حمل جتاري بابو
مطلوب لل�رشاء منزل على الهيكل يف رمانة موقع مميز �ساحة ق�رص ال�ضيافة جانب
ا�رشفية �صحنايا او جديدة عرطوز بنك االردن 30م 2يوجد بوفيه و منتفعات ت�سليم
م���س��اح��ة 75م 2ت�ق��ري�ب��ا م��ن امل��ال��ك فوري  125مليون هـ 0951553163 :
مبا�رشة هـ 0950002131 :
>لال�ستثمار حمل يف احلريقة ار�ضي
م�ساحة 20م 2هـ 0936073088 :
>لالجار حمل يف املزرعة جانب بنك
�سوريا و املهجر م�ساحة 24م 2ي�صلح
جلميع املهن هـ 0968904955 :
>مطلوب لال�ستثمار بوفيه �ضمن جامعة
خا�صة او معهد تعليمي خا�ص يف دم�شق
للتوا�صل هـ 0950002131 :

>مطلوب لالجار مكتب م�ؤثث م�ساحة
5 0م 1 0 0 – 2م  2ه� � � � �ـ :
0995647868
لال�ستثمار فقط مكتب جتاري م�ساحة
28م 2ط 1فني يف فكتوريا بناء فندق
ا�� �س� �ي ��ا ي �� �ص �ل��ح ل� �ع ��دة م� �ه ��ن ه � �ـ :
 2223901 – 0954681785بعد
ال�ساعة 12
محالت للشراء
>للبيع مكتب جتاري ب�شارع  29ايار
االك �� �س��اء ��س��وب��ر دي�ل��وك����س م�ساحة >م�ط�ل��وب ل�ل���شراء ال �ف��وري �صيدلية
ح� � ��وايل 200م 2ل �ل �ج��ادي��ن ه� �ـ  :مبوقع ممتاز على �شارع رئي�سي هـ :
4430203 – 0933303036
0951553163

>للبيع حم��ل يف احلريقة م�ساحة >م �ط �ل��وب م��زرع��ة � �س��وب��ر دي�ل��وك����س
لالجار ال�شهري �أو الأ�سبوعي هـ :
20م 2هـ 0988571337 :
>للبيع حمل فروج برو�ستد و �شاورما 0995647868
م�ساحة 50م 2مع كامل التجهيزات >ارض للبي���ع في ريف دمش���ق
يف املزه ال�سعر مغر /بعد املعاينة  /الش���رقي  /دوم���ا ت���ل ك���ردي /
للجادين فقط هـ  0933568282 :املنطقة الصناعية التنظيمية

ب�ي�ن معم���ل ش���موط ووت���ار لها
مدخل�ي�ن م���ن ت���ل ك���ردي و ت���ل
ص���وان مس���احة  40دومن  /بيع
كاملة  /هـ 0937390530 :

>للبيع فيال و ار�ض بيعفور من دومن
–  7دومن فيها فيال و م�سبح جديدة
جاهزة ك�سوة ممتازة موقع رائ��ع و
�إطاللة خالبة هـ 0966965777 :

>للبيع م ��زارع م�صونة م��ع بوابة
م�ساحة  2850مع بناء 140م 2على
الع�ضم م�سبح – بئر ماء يف منطقة
زب � � ��دي � � ��ن ب � �� � �س � �ع� ��ر م� � �غ � ��ر ه� � � �ـ :
0944487525

>للبيع ارض طابو اخضر مفرزة
ذات اطاللة جنوب قطنا غرب
خان الشيح مطلة على اتوستراد
السالم هـ – 6823448 :
0933594898

موظفون

>�رشكة جتارية تطلب للعمل حما�سبة
بدوام �صباحي براتب ممتاز العمر لغاية
� 35سنة املوا�صالت م�ؤمنة و اخلربة
غري �رضورية هـ 2150903 :
>مطلوب موظفات ا�ستقبال ل�رشكة
كربى للعمل يف دم�شق منطقة اخلطيب
هـ 4448429 – 0943224301 :
>�رشكة حديثة بحاجة اىل موظفة
اداري ��ة دوام �صباحي اخل�برة غرب
�رضورية املوا�صالت م�ؤمنة العمر دون
� 30سنة هـ 2157903 :
>مطلوب مندوبي مبيعات ذو خربة
م� ��ع �� �ش� �ه ��ادة �� �س ��وق ع� �م ��وم ��ي او
خ�صو�صي ل�رشكة توزيع مواد غذائية
مقرها امليدان ( منهي خدمة العلم )
هـ 0935944397 :

>مؤسسة تعليمية مبنطقة املزة
بحاجة الى موظف /ة /يعمل على
الكمبيوتر (وورد) لالستعالم هـ :
6664075

>مطلوب م�ستثمر ل�شهادة ريا�ض
اطفال لي�ستثمر م�رشوع رو�ضة اطفال
او ما �شابه هـ 0993419893 :

> مؤسسة تعليمية مبنطقة
عرطوز بحاجة الى موجه او
موجهة هـ – 6810096 :
0988311176

>>ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل
ال�شهادة �أو اخلربة �رشكة تعمل يف
جمال اال�سترياد تعلن عن حاجتها
�إىل �آن � �� � �س� ��ات ل �ل �ع �م��ل يف ع ��دة
اخت�صا�صات بدوام كامل و راتب 75
�أل� ��ف ال �ع �م��ر دون �� 35س�ن��ة ه� �ـ :
2135309 – 0966226640
>�رشكة جتارية بالربامكة بحاجة اىل
موظفات للعمل بالت�سويق املبا�رش
ال���ش�ه��ادة و اخل�ب�رة غ�ير ��ضروري��ة
العمر دون � 30سنة برواتب مغرية هـ
0993882780 – 2225099 :

العـ ــدد - 733

دم�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق 9336

>مطلوب كا�شيري /ة  /براتب جيد
ل��دي �ه��ا خ�ب��رة يف ال�ب�رام� �ك ��ة ه� �ـ :
2142994 – 0932001319
>م�ك�ت��ب جت ��اري ب��احل�ل�ب��وين يطلب
للعمل �شاب او �شابة خربة باملبيعات
و الأعمال التجارية الدوام من 6-9
ه� � � � � � �ـ – 2 2 4 8 7 7 2 :
0988390690

>فرصة عمل مميزة مطلوب
مندوب مبيعات للجادين هـ :
0940395768

>>وكالة لأ�شهر املاركات العاملية تفتتح �صالتها
اجلديدة باحلمرا بحاجة اىل موظفة  /ري�سب�شن
– خدمة زبائن – �سكرتارية  /بدوام � 8ساعات العمر
حتى � 35سنة اخلربة غري �رضورية ال�شهادة ثانوية
�أو جامعية براتب � 75ألف االت�صال من  6-11هـ
2144403 – 0955553922 :
>مطلوب موظفني خريجني �أدب انكليزي
للعمل يف�ضل وج��ود الب توب اخلربة
غ� � �ي� ��ر م � � �ط � � �ل� � ��و ب� � ��ة email :
hrtourvacancy@gmail.com

>مطلوب موظف او موظفة تتقن اللغة
االنكليزية و العمل على الكمبيوتر
بشكل ممتاز و متفرغ متاما للعمل
الدوام من  9صباحا –  4مساء هـ :
0933441110 – 6130417

>جم�م��وع��ة طبية ب�ح��اج��ة اىل موظفة
�إداري ��ة �ضمن املجموعة �إ��ش�راف عام
براتب ممتاز الدوام �صباحي العمر لغاية
� 35سنة املوا�صالت م�ؤمنة اخلربة غري
�رضورية هـ 2150903 :
>مطلوب موظف /ة /للت�سويق خربة
يف الت�سويق على مواقع التوا�صل
االجتماعي هـ – 0944210032:
0992444409

>ي �ل��زم �ن��ا م��وظ��ف ب�ن���ص��ف دوام لبيع
احلقائب الن�سائية براتب  30الف جرمانا
 +الفحامة هـ 0954208066 :
>�رشكة منتجات غذائية بحاجة اىل
مدير ت�سويق او مدير انتاج هـ 4076 :
– 0932839750
>مطلوب �شابة للعمل موظفة خدمات
ب�رشكة براتب جيد غري مدخنة هـ :
0998000123

hrtourvacancy@gmail.
com
>م �ط �ل��وب ل�ل�ع�م��ل خ� ��ارج � �س��وري��ا
حما�سب يجيد العمل على برنامج
الإداري  /ال�صناعي  /للتوا�صل هـ
– 0967333766 :
00213560907070
>ب��داع��ي ال�سفر مطلوب ��شري��ك و
يف�ضل ت�سلم معهد لتدريب مو�سيقى
– تدريب – انتاج فني – ديكورات
ديلوك�س – مفرو�ش و معزول جاهز
للعمل و ال���س�ك��ن ج��رم��ان��ا ��ش��ارع
الن�سيم هـ 0930560454 :
>مطلوب م�رشفة يف �صالة حديثة
بدوام �صباحي العمر دون � 30سنة
املوا�صالت م�ؤمنة و راتب ممتاز هـ :
2157903

>سوبر ماركت بحاجة الى موظفي
مستودع بدوام من  4-7عصرا
دوار كفرسوسة مقابل جامع عباد
الرحمن هـ 0967171554 :

>�رشكة �سياحة بدم�شق بحاجة اىل
موظف /ة /يتقن احلجز على نظام
اماديو�س هـ – 0992444409 :
0944210032
>�رشكة جتارية تفتح فرعها اجلديد بالربامكة
بحاجة �إىل موظفة للقيام ب�أعمال �إدارية بدوام
�صباحي و راتب � 50ألف مبدئيا ال�شهادة و
اخلربة غري �رضورية يف�ضل من �سكان املنطقة
العمر دون  35االت�صال من  6-11م�ساء هـ
2144403 – 2144402 :
>مطلوب كيميائي للعمل ب�رشكة طبية
هـ 0933303036 :
>ف �ن��دق ب�ح��اج��ة اىل رئ�ي����س ق�سم
ا�ستقبال و م��وظ��ف ا�ستقبال ه �ـ :
0969099929 – 2246546
>�رشكة غذائية ل�صناعة الأل�ب��ان و
االج �ب��ان تطلب للعمل لديها مدير
مبيعات  /مندوبني مبيعات  /هـ :
 3353129م��ن � 10صباحا -4
م�ساء

>سوبر ماركت بحاجة الى موظف /ة/
صالة للعمل بدوام صباحي من 10
صباحا  -4عصرا برامكة دخلة حلويات
شامية هـ 0932080251 :

>م�ط�ل��وب حما�سبة ملكتب جت��اري
بدوام �صباحي املوا�صالت م�ؤمنة و
راتب � 75ألف هـ 2157903 :
>م �ط �ل��وب � �ش��اب م��وظ��ف خ��دم��ات
ل�رشكة غري مدخن الراتب جيد الدوام
م ��ن � � 9ص �ب��اح��ا  -5م �� �س��اء ه� �ـ :
4430203 – 0998000123

�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
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سكرتاريا

> مطلو ب لشر كة ا ر شفة
مو ظفا ت للعمل كمد خال ت
بيانات على احلاسب و مسح
صور سكنر هـ - 3310226 :
>شركة جتارية تطلب مندوبني
0934960209
مبيعات لبيع و ترويج امليك أب
>م�ط�ل��وب متطوعني مبقابل م��ادي
للصالونات النسائية براتب  7 5للعمل ملدة  3ايام �رشط الرغبة لتعلم
الف الدوام من  5-10مساء هـ  :اللغة االنكليزية يف ح��ال��ل الرغبة
 0932965820 – 2237474ب��امل���ش��ارك��ة ال �ت��وا� �ص��ل ع�ل��ى امييل

>مطلوب ان�سة او �شاب للعمل يف
بوفيه �ساخن ب��ارد يف الربامكة هـ :
2142994 – 0932001319
>�رشكة �صناعية كربى بحاجة اىل مدير
مبيعات لل�سوق ال�سورية خريج كلية اقت�صاد
و يجيد اللغة االنكليزية خربة يف املبيعات ال
تقل عن  10اع��وام ق��ادر على ال�سفر بني
املحافظات ار�سال ال�سرية الذاتية اىل امييل
job19.job@gmail.com
>��ش�رك��ة جت��اري��ة ب��ال�ف�ح��ام��ة �أخ���ص��ائ�ي��ة
بالتجميل بحاجة �إىل موظفات للعمل لديها
بالطاقم الإداري ال�شهادة و اخل�برة غري
�رضورية العمر دون � 30سنة الراتب 75
�ألف هـ 0993882780 – 2225099 :
>فندق بحاجة اىل م�رشف /ة /غرف
و موظف �صيانة هـ – 2246546 :
0969099929
>مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة دعائية موظفة
ذات مظهر الئق بدوام � 8ساعات يف�ضل من حملة
ال�شهادة الثانوية و العمر ال يتجاوز � 35سنة
مبجال اال�ستقبال االت�صال من  6 11-م�ساء هـ
2144402 – 0933606081 :

3

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

>جمموعة جتارية ترغب بتعيني �آن�سة
للعمل فورا بدوام � 8ساعات يف جمال
 /املحا�سبة – ال�سكرتارية – خدمة
ال��زب��ائ��ن  /ال�ع�م��ر دون � 35سنة و
ال�شهادة ثانوية كحد �أدنى الراتب 2
�ألف �أ�سبوعيا االت�صال من  6-11هـ
2135309 – 0933606019 :
>مكتب باحللبوين يطلب �سكرترية
تنفيذية خربة طويلة الدوام من ن6-9
هـ 0988390690 - 2248772 :

>مطلوب للعمل س���كرتيرة
ملر ك���ز أدوات جتمي���ل و
عط���ورات برات���ب مغ���ري هـ
0940395768:

>م�ؤ�س�سة جتارية تعمل يف جمال
اال�� �س� �ت�ي�راد و ال �ت �� �ص��دي��ر ب�ح��اج��ة
ل�سكرترية تنفيذية ب ��دوام �صباحي
براتب � 75ألف العمر لغاية � 35سنة
امل��وا� �ص�لات م ��ؤم �ن��ة و اخل�ب�رة غري
�رضورية هـ 2150903 :
>�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة اىل
موظفة للعمل لديها بق�سم ال�سكرتارية
و اال�ستقبال العمر دون � 30سنة
ال�شهادة و اخلربة غري �رضورية براتب
� 75أ ل � � ��ف ه � �ـ – 2225099 :
0993882780

>مطلوب سكرتيرة للعمل في
مركز أدوات جتميل و عطورات
بني سوريا و لبنان براتب مغري
هـ – 0987368126 :
0987353946

>م�ستوردين من ال�صني بحاجة �إىل
 /حما�سبة – �سكرترية – ا�ستقبال
 /للعمل لدى �صالتها مب�ساكن برزة
ب��دوام � 8ساعات و رات��ب � 60أل��ف
ال�شهادة بكالوريا كحد �أدنى و العمر
ح�ت��ى  30امل��وا� �ص�لات م��ؤم�ن��ة ه �ـ :
2144403 – 0944886370
>م �ط �ل��وب � �س �ك��رت�يرة مل�ك�ت��ب جت��اري
بالق�صاع جتيد العمل على الكمبيوتر و
القيام بالأعمال املكتبية متفرغة للعمل
العمر دون � 32سنة و ذات مظهر الئق
هـ 0945235375 – 5427524 :
>مكتب جتاري يف املزة بحاجة اىل
�سكرترية للقيام بخدمات املكتب هـ :
0940931130 – 6116601

عمال

>مركز ب�رصيات يف �ساحة عرنو�س
بحاجة اىل �شاب /ة /لتو�صيل الطلبات
ال � � � ��دوام م� ��ن  7-11م� ��� �س ��اء ه � �ـ :
4433858
>�رشكة خدمات بحاجة اىل عمال تنظيف
و بوفيه  /م�رشف عمال ذو خ�برة من
اجلن�سني براتب جيد  +تامينات للجادين
هـ 0932723572 :
>مطلوب عامل /ة /عادي اة فني لدى
�رشكة على خط انتاج نظام ورديات هـ
5643460 – 0930147448 :
>مطلوب عامل او عاملة جملى للعمل
براتب جيد للعمل يف الربامكة هـ :
2142994 – 0932001319

مهن

>يلزمنا معلم بيع �سندوي�ش غربي
ذو خ�ب�رة ل�ل�ع�م��ل ب��ال�برام �ك��ة ه��ـ :
2142994 – 0932001319
>م� �ط� �ل ��وب م ��درب ��ة رق� �� ��ص ت��اجن��و
للمفاهمة هـ 0995647868 :
>م�ع�م��ل ح�ل�اوة ب�ح��اج��ة اىل معلم
ح �ل�اوة ذو خ�ب�رة ه��ـ – 4076 :
0932839750
>للعمل فورا بور�شة يف باب م�صلى
فني ال �ك�ترون اخل�ب�رة ي��ر ��ضروري��ة
العمر دون � 30سنة ال��دوام من 8
�صباحا و حتى  4،30م�ساء براتب
م��ب��دئ��ي � 50أل� � ��ف � �ش �ه��ري��ا ه� �ـ :
0937756448
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مهن

>مطلوب ان�سة او �شاب كوميك للعمل
براتب جيد للعمل يف الربامكة هـ :
2142994 – 0932001319

رعاية وتنظيف

>لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و املكاتب
و ال���شرك��ات  /م��دب��رات م�ن��زل للأعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال مقيمات
و غري مقيمات هـ – 0993152120 :
8113020 – 8113025
>مطلوب مدبرة منزل للعمل ب�شارع
خالد بن الوليد العمر اقل من � 40سنة
ه� � � � � � �ـ – 2 2 1 6 8 6 6 :
0988414385
>م�ط�ل��وب م��دب��رات م�ن��زل ل�ل�أع�م��ال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال
مقيمات و غ�ير مقيمات العمر بني
� 45-18سنة هـ 0993152120 :
– 8113020 – 8113025
>مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى عائلة
حمرتمة للعمل مقيمة او دومت هـ :
2165666 – 0992722275
>مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية
امل�سنني /عمال تنظيف ور��ش��ات هـ
0992337260 – 3325978:

سائقني

ب�ح��اج��ة اىل م��وظ��ف يحمل �شهادة
�سواقة  /خا�صة او عامة  /للعمل لدى
�رشكة ك�سائق او موزع براتب ثابت
 +ن�سبة ه �ـ – 0930147448 :
5643460

حالقة و جتميل

>حم��ل ب��امل��رج��ة ب�ح��اج��ة اىل معلم
ح � �ل� ��ا ق � � � ��ة ذو خ� � � �ب� � ��رة ه�� � � � �ـ :
0995973291

أزياء.

>يلزمنا �آن�سة خلياطة الالجنوري حبكة
– درزة دم�شق حريقه االت�صال من 4-8
هـ 0933245625 – 2215561 :

>ورشة خياطة البسة داخلية
يلزمها عامالت خياطة في منطقة
العدوي هـ - 0964603233 :
4413387

ور�شة خياطة بحاجة اىل عاملة امبالج
و عاملة تنظيف و حوي�ص بركن الدين
هـ 0933367877 - 2772337 :

>�شاب يرغب بالعمل ك�سائق لدى
ع��ائ��ل��ة او ��ش�رك ��ة او � �س �ف��ر ه� �ـ :
0937245459

طبي

>عيادة طبية اخت�صا�ص تغذية يف
ابو رمانة لال�ستثمار م�ساحة 80م2
هـ 0944238338 :

>للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة
 /فرن و خمارة – مكنة كابت�شينو
– ط��اوالت – كرا�سي  -ب ��رادات –
فريزرات � / -أملاين ايطايل ا�ستعمال
� 3أ�شهر هـ0966965777 :

>للبيع معدات كمطعم �سناك بيتزا
كاملة او من لديه حمل لال�ستثمار او
امل�شاركة هـ 0944807678 :

>مدرس رياضياي – فيزياء – كيمياء
لكافة املراحل و خاصة الشهادتني (
تاسيس – تقوية ) لنيل اعلى الدرجات
هـ 0936046825 :

>م��در���س لغة � Eإج��ازة �أدب + E
دبلوم ت�أهيل تربوي �إعطاء كل املراحل
الدرا�سية و اجلامعية و طالب الأدب
االنكليزي هـ 0954210779 :
>�آن�سة انكليزي م�ستعدة لتدري�س طالب
االبتدائي  /ميدان – جمتهد – باب م�صلى
– ال � �� � �ص � �ن� ��اع� ��ة – ف � �ح� ��ام� ��ة  /ه � � �ـ :
0991877316
>مدر�س لغة عربية خمت�ص لديه ا�ستعداد
تام العطاء درو�س با�سلوب متطور و حديث
جلميع امل��راح��ل و امل�ستويات كافة هـ :
0932002624 – 4457838
>م ��در� ��س م���س�ت�ع��د الع��ط��اء درو� ��س
ريا�ضيات – فيزياء – كيمياء – عربي
لطالب ال�شهادة االع��دادي��ة و العليم
اال�سا�سي ه�ـ – 0933258622 :
5133871

>فني متديدات �صحية خربة طويلة
�أجرة متديد ال�شقة بالكامل � 50ألف
�إت� � �ق � ��ان و ��س�رع ��ة ب��ال��ع��م��ل ه � �ـ :
5418334 – 0988657482
>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 �أينما
كنتم هـ 0945375583 :
>معلم دهان خربة طويلة �أمانة و �إتقان
و �رسعة يف العمل ب��أج��ور مناف�سة و
مغرية هـ 0996483846 :

> فن���ي مس���تعد إلص�ل�اح
املايكرووي���ف و أف���ران الغ���از
بجميع أنواعها و البوتوغازات
الغط���س احلديثة في املنازل
خب���رة أكث���ر م���ن  15ع���ام
س���رعة و إتق���ان ف���ي العمل هـ
0932210265 :

>بيع و تركيب و �إ�صالح جميع �أنواع
امل�صاعد  /لدينا حمركات م�ستعملة
 /هـ 0944749758 :
>ور�شة لت�صليح جميع انواع املولدات
 /ات�صل ن�صل و لو بر�سالة  /الت�صليح
مبكان تواجد املولدة هـ 0941513543 :
– 0996684346

> معلم مستعد لتنفيذ كافة
اعمال الدهان باسعار منافسة مع
مراعاة اجودة و الدقة في العمل
هـ 0987357853 :

>للبيع �سيارة الن�رس موديل 1983
ل ��ون ف���ض��ي ب�ح��ال��ة مم �ت��ازة حم��رك
منفو�ض جديد هـ 0969419308 :
– 2221781
>للبيع �سيارة مازدا  929موديل 90
بدون �شمعات  /بحاجة �إىل ت�صليح
 /لال�ستف�سار هـ 0967848250 :
– 2243481
>للبيع مكرو م��ازدا موديل 2008
ت�سجيل  2016جديد غري م�ستعمل
خ � ��ط م � ��زة ج��ب��ل ك� ��راج� ��ات ه � �ـ :
2221781 – 0969419308
>للبيع كيا ريو  2010خالية داخال
و خارجا اتوماتيك و نوافذ و مركزي
و بالون  absو بيت ن�ضارة و تكاية
و ك�شاف و جنط عداد  100الف هـ
4444718 – 0944214910 :
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