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 وزارة القوى العاملة
 اإلدارة العامة للتشغيل

 بالداخل والخارج
 مدينة نصر -شارع يوسف عباس  3

 22609354فاكس/ -ت
 
 
 
 

 مستشفى دار الفؤاد
 مدينة نصر ( –أكتوبر  6) 

الحي المتميز   –يوليو  26إمتداد محور 
 بجور جامعة مصر 

 17764645الرقم التأميني/ 
 عاشور هالمدير المسئول/ أ. هب

 أ. جمال عبد الناصر 
 38247247-01140535000ت/ 

 عدد
 جنيه 2100 -فرد أمن   20
 جنيه 1800 -مساعد تمريض   10

 الشروط: مؤهل متوسط 
 من الجنسين -عامل نظافة  20

 جنيه 1800 -يقرأ ويكتب  -      
 سنة 35السن ال يزيد عن  -الشروط العامة:
 ساعات 8العمل  -                  
 أيام في األسبوع  6 -                  
 اجتماعيالمزايا: تأمين 

 

 التقديم 
بمقر المستشفى بأكتوبر بالعنوان المذكور 

 أعاله

 ديري ديستربيوتر
 صالح سالم  -عمارات العبور  1

 12الدور  -الحرس الجمهوري بجوار 
 01008892733-01008855262ت/

01008833054 
 المدير المسئول/ أ. سيد عاطف

 أ. خالد حمدي                     

 عدد
 جنيه  1350 -مندوب مبيعات   50

 + عمولة           
 رخصة مهنية    –مندوب وسائق   30

 جنيه + عمولة 2500           
 متوسط –عالي الشروط : مؤهل 

 سنة 30:21السن : 
 سائق رخصة أولي   30

 جنيه + إضافي 2080           
 سائق رخصة ثانية   30

 جنيه + إضافي 1890           
 سائق رخصة ثالثة   30

 جنيه + إضافي   1750           
 سنة 49:21السن : 
  ( الدائري)  توفير مواصالت -المزايا :
 تأمين علي الحياة -         
 تأمين اجتماعي -         

 

 2000طيبة 
 مدينة نصر -الحي العاشر 

 محطة المدرسة
 01158393312-01020180554ت/

 هشام فهيم .المدير المسئول/ أ

 عدد
 من )التجمع(أفرد   50
 من )المعادي(أفرد   50

 جنيه 1700الراتب: 
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 جنيه 1600- من )مدينة نصر(أ فرد  100
 جنيه 1500 - من )أكتوبر(أفرد     50

 جنيه 1570-فرد امن ) وسط البلد(  100
 مؤهل متوسط أو اقل -الشروط: 
 سنة 50:20السن:  -           
 ساعة 12العمل:  -           

 اجتماعي –: تأمين صحي االمزاي
 

 سوتير جروب
 لالستيراد والتصدير الفالتر

 شارع الدكتور حلمي النمر 68
 جسر السويس –التجاريين مول 

 جمال عبد الناصر أولمتفرع من 
 بجوار التوحيد والنور

 2250136الرقم التأميني/ 
 01066687826ت/ 

 المدير المسئول/ وليد عبد العزيز
 01000603222ت/ 

 عدد
 مندوب مبيعات  15
 فني صيانة  10

 جنيه  2500:1200الراتب: 
 شامل العمولة                        

 جنيه 1500:1000 -تلي سلز    8
 الشروط: جميع المؤهالت

 سنة 45:20السن:           
 خبرة سنتان  - مؤهل عالي -سكرتيرة   2

 جنيه 2000:1500 - الراتب:    
 سنة 35:23السن : 

 مؤهل فوق  –عاملة نظافة   3
 جنيه 1200  -متوسط  –المتوسط     

 صحي  - جتماعيا تأمين -: المزايا
 بدل انتقال  -         

 م  6 : ص 9مواعيد العمل: 
 

 اتصال انتر ناشيونال
 المعادي -سلكي الشارع ال

 ةالقرية التكنولوجي
 2279178الرقم التأميني/ 

 01146030555-01112616475ت/
 حسن جالل سيد أ.المدير المسئول/ 

 عدد
 موظف كول سنتر 1000

 جنيه 1700:1500 الراتب:          
 لزيموظفة تلي س  1000

 جنيه 1400:1000 الراتب:          
 مؤهل عالي -الشروط: 
 سنة 35السن: ال يزيد عن  -           
 الجيزة  -من سكان القاهرة  -           

 

 األمنيةسيكيوريتاس للخدمات 
 برج رويال كورنيش المعادي 537

 2121129الرقم التأميني / 
 01061541112ت/ 

01000040949 
 احمد حمدي .المدير المسئول/ أ

 عدد
  مؤهل عالي -من إداري أفرد   400

 متوسط  -        
العبور   -مواقع العمل : مدينة نصر 

 صفط اللبن -مسطرد  -المريوطية 
 أكتوبر 6

  سنة 45:21السن:  -الشروط:
 ساعة 12عمل  -          
 توفير تأمين اجتماعي وصحي  -المزايا:
 توفير سكن للمغتربين  -        

 أكتوبر فقط 6بقطاع                          
 جنيه 2100:1900الراتب: 
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 بيتي المراعي
 شارع التسعين -ع الخامس التجم

 53832الرقم التأميني/ 
 01121219095-01141488085ت/

 محمد ثابت السيد .المدير المسئول/ أ
 01114326331ت/ 

 عدد
 سنة 40:24 - سائق مبيعات  100
 أساسي 1000الراتب:       

 جنيه عمولة 1800 +                      
 مؤهل عالي  -مندوب مبيعات  100
 سنة 29:23 -فوق المتوسط  -       

 أساسي  1000  -الراتب:     
 جنيه عمولة  2000+                      

 أماكن العمل:
 أبو رواش -القطامية 

الوراق  -شرقية  -الدلتا  -السالم 
 قليوب -اإلسكندرية  -إلسماعيلية ا

 تأمين طبي اسري -تأمين اجتماعي المزايا: 
 %   100تأمين طبي تغطية  -         
 توفير وسائل المواصالت  -         

لتحديد موعد  االتصالبرجاء  :ملحوظة
 ومكان المقابلة أوال

 

 مكسيم للخرسانة الجاهزة ومواد البناء
  147قطعة  اإلداري:المقر 

 مصر الجديدة -النزهة  -حي الملتقي العربي 
  18،19محطة الخرسانة قطعة 

 المنطقة الصناعية  -بدائل الطوب 
 شرق الطريق الدائري -األلف مصنع  

 القاهرة الجديدة
 2504214الرقم التأميني/ 

 01206333367ت/ 
 يهاب الشرقاويأ. إالمدير المسئول/

 عدد
 خرسانة(  -) خالط  ىولأسائق درجة   50

 سنة 50:20لسن: ا-سنوات 5خبرة  -      
 الراتب: حسب المقابلة 

 
 
 

 يرية القوى العاملةمد
 ببورسعيد

 شارع العبور -الضواحي  حي
 بجوار مدرسة حافظ  إبراهيم

 بمنطقة بنك اإلسكان

 3735627/066ت/ 

 
 

 دبور فؤا -مكتب تشغيل 
 مساكن الحزب الوطني - دبور فؤا

 11شقة  13عمارة رقم 
 3424049/066ت/

 
 

 مطعم الدمياطي
 شارع أسوان النهر

 بورسعيد -بجوار موقف دمياط  
 462706الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ .احمد فاروق
 01226231570ت/

 عدد
 جنيه 1200 –عامل نظافة    3
 خبرة -من الجنسين  –طباخ   1
 عامل تجهيز  2

 جنيه 2000الراتب : 
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 سليمان الخيرية لآجمعية 
 ل سليمانآمستشفي 

 بورسعيد - شارع سعد زغلول واألمين
 1322543الرقم التأميني/ 
 عادل الشافعي.أ المدير المسئول/

 3220220ت/ 

 عدد
 منأفرد   3
 عالقات عامة  1
 من الجنسين -إشراف الداخلي   7

 مؤهل متوسط  -الشروط:
 سنة 26ال يزيد عن السن:  -          

 الراتب: حسب المقابلة
 
 

 مديرية القوى العاملة 
 بالشرقية 

 بجوار بنك اإلسكندرية -برج البريد 
 الزقازيق  -الدور الثالث العلوي 

 2349925/055 – 2349924ت / 

  
 

 بلبيس -منطقة قوى عاملة 
 شارع سعدون البطريق 

  055/  2850283ت/ 

 
 

 العاشر من رمضان -تشغيل مكتب 
 العاشر  -مجمع المصالح الحكومية 

  015364968ت/ 

 
 
 

 الحلو اكستروجين الدولية
 لتصنيع خطوط إنتاج وآالت التعبئة 

 وآالت التعبئة 
 37قطعة  C8المنطقة الصناعية 

 العاشر من رمضان  
 2749729الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. احمد محمد
    015364968ت. مكتب العمل/

 عدد
 فني تشغيل فريزة   3
 فني تجميع حديد   7

 الشروط : مؤهل متوسط 
 جنيه 1500الراتب : 

 رطةفني تشغيل مخ   5
 سنة 30السن : ال يزيد عن 

 الراتب : حسب المقابلة
 

 شركة الشين بالست
 إنتاج األجولة واألكياس البالستيك

 العاشر من رمضان  
 448002التأميني/ الرقم 

 المدير المسئول/ أ. أيمن محمد 
    015364968ت. مكتب العمل/

 عدد
 مؤهل متوسط -عامل إنتاج  15

 مؤهل متوسط صناعي -كهربائي    1
 سنة 30السن:  حتى      

 جنيه 1400الراتب: 
 جنيه  1800 -ميكانيكي ديزل   1

 سنة 40السن : حتى  –    
 جنيه 1300 -خياطة   5

 خبرة سنة -الشروط: 
 سنة  35:20السن:  -           
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 ايديال استاندرد انترناشيونال ايجيبت
 إلنتاج األدوات الصحية

 ( 1520) ب 0المنطقة الصناعية ك ص
 العاشر من رمضان  

 327341الرقم التأميني / 
    015364968ت. مكتب العمل/

 عدد
 فني إنتاج جالونات   15

 تجاريمؤهل متوسط  -      
 فني رش جالونات  15

 صناعي مؤهل متوسط -      
 فني تشطيب جالونات  15
 مؤهل متوسط  زراعي  -      
 مؤهل متوسط -فني تغليف جالونات   15

 سنة 25:20الشروط: السن: 
 جنيه 1300الراتب: 

 العال 
 للنسيج الحديث والمالبس الجاهزة

  41قطعة  60مجاورة  28
 العاشر من رمضان  

 2971511الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ. ياسر السيد

    015364968ت. مكتب العمل/

 عدد
 من الجنسين -خبرة  -عامل إنتاج   10

 سنة 18السن ال يقل عن  -      
 جنيه 2200:1200الراتب : 

 

 حبيش لألعمال الهندسية
 A2المنطقة الثالثة الصناعية 
 العاشر من رمضان  

 جرجس عبد المسيح .المسئول/ أالمدير 
    015364968ت. مكتب العمل/

 عدد
 عامل خط إنتاج مواسير -خراط   30

 سنة 30:20السن:       
 جنيه + إضافي 1500الراتب: 

 

 الشركة المصرية
 لسحب األسالك وتصنيعها 

 B4المنطقة الصناعية 
 العاشر من رمضان   -161قطعة  

 1262110الرقم التأميني / 
 4501019/055ت/ 

 المدير المسئول / أ/ صالح الدين

 عدد
 مؤهل متوسط  صناعي  -عامل إنتاج    4

 تدريب مهني -     
 حديثي التخرج -     
 سنة 30:20السن:      

 الراتب: حسب الكفاءة
 
 

 فأقوس  -منطقة قوى عاملة     
 شارع المشروع 

 بجوار المدرسة الصناعية 
  055/  3972438ت / 

 
 

 الصالحية الجديدة  -مكتب تشغيل 
 الحي األول  -السوق التجاري 

  3202131/055ت / 
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 مصنع الفا مصر للبويات
 الصالحية الجديدة 

 المنطقة الصناعية الثانية 
 253 - 252قطعة رقم  

 2680176الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ. إيهاب مسعد

  3202131/055ت. مكتب العمل/ 

 عدد
 مسئولة خدمة عمالء    2

 جنيه 1600 –سنة  2:1خبرة :     
 أمينة خزينة    1
 محاسب    3

 سنة             3:1خبرة :   -الشروط: مؤهل عالي 
 جنيه 1800الراتب 

 

 الشركة األلمانية لصناعة البطاريات
 الصالحية الجديدة 

 المنطقة الصناعية الثانية 
 2049284الرقم التأميني/ 

 المسئول/ أ. احمد السيد المدير
  3202131/055ت. مكتب العمل/ 

 عدد
 سنة 28 -مهندس كهرباء     3
 سنة 28 –مهندس ميكانيكا    3

 الشروط : بكالوريوس هندسة
 ميكانيكا ( –) كهرباء                       

 سنة 25 –فني كهرباء كنترول    5
 سنة 25 –فني ميكانيكا    5

 متوسط  -لمتوسط الشروط : مؤهل فوق ا
 مؤهل متوسط  -سائق درجة ثانية   3

 سنة 26السن :       
 سنوات  3الشروط العامة: خبرة 
 الراتب: حسب المقابلة

 

 مديرية القوى العاملة 
 بالوادي الجديد 

 شارع الدكتور احمد فخري
 طريق الداخلة) الخارجة( 

   7920322/092ت/ 

 

فرص عمل عادية بالمنشآت الواقعة في 
 دائرة عمل مديرية القوى العاملة 

 الجديد بمحافظة الوادي

 عدد
 بمنشأة  للعمل  مؤهل متوسط  -عامل    1

 مستحضرات التجميلبيوتي كير ل     
 الخارجةمكتب تشغيل  -     
 الجامعةلمغسلة  –مكوجي    1

 الخارجة –لصاحبتها فايزة أحمد  -    
 

 للحصول على البيانات التفصيلية
 وعناوين هذه المنشآت

يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة 
 الجديد بمحافظة الوادي

 

 الخارجة  -مكتب تشغيل  
 بالخارجة -طريق الداخلة 

 شارع عبد المنعم رياض 
  7920377/092ت/ 

 
 

 شركة مطاحن الوادي الجديد
 الخارجة -المدينة االستثمارية 

 2936358ت/ 
 عبد الصبور عبد الرحمن./ أ المدير المسئول

  7920377/092 مكتب/ ت.
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 عدد
 مؤهل متوسط  -عامل تعبئة   4

 سنة 25:20السن:     
 جنيه 1300الراتب: 

 

 مطعم الصياد 
 الحي االقتصادي -أمام الكلية 

 01276526789ت/ 
 حمد عبد الدايم أمحمد  /أ.المدير المسئول
 حمدأشروق  /أ.     

 عدد
 شيف شاورمة  1
 سفرجي  1

 الشروط : مؤهل متوسط 
 الراتب : حسب الخبرة

 

 ينو كافيهإ
 بجوار البنزينة –حي الزهور 

 01283377538-01283377539ت/
 حمد عمرانأحمد السيد أ.أالمدير المسئول/ 

 عدد
 مؤهل متوسط - ردروأكابتن    1
   المشروبات  خبرة في تحضير -شيف    1

 الباردة والساخنة                              
 جنيه 1200الراتب: 

 حلواني شرقي  1
 شيف شاورمة  2

 خبرة  -:الشروط
 الوادي الجديد  أهاليمن  -          

 الراتب: حسب الخبرة
 
 
 

 

 إعادة نشر
 سإس أم إشركة 

 القاهرة -شارع البرازيل الزمالك  13
 2706714 /التأمينيالرقم 

 أ . تامر احمد/الموارد البشريةمدير 
 01006624165 -01271239847/ت

 عدد 
 متوسط  -مؤهل عالي  -فرد أمن   100

 من الجنسين -الشروط:
 سنة 40:18السن: -          

 إجادة اللغة االنجليزية   -          
 ساعة  12:  8العمل  -          

 جنيه 2000: الراتب
 توسطم - عاليمؤهل  -سائق دفع رباعي  50

 سنة  45:18السن :  الشروط:
 سنة  3:1خبرة  -          
 إجادة اللغة االنجليزية  -          
 بدون إجادة اللغة  هجني 2200الراتب : 
 لمن يجيد اللغة   4000           

 متوسط  -مؤهل عالي -راديو كونترولر  10
 سنة 40: 18الشروط: السن: 

 خبرة سنة  أو اقل  -        
 إجادة اللغة االنجليزية  -        

 هجني 2200الراتب: 
 أسبوعية جازةأمزايا: يومان ال 

 تأمين صحي واجتماعي -      
 ترقيات  -زيادة سنوية  -      

 تأمين على الحياة  -      
   مواصالت -توفير سكن  -

 مناطق العمل
 العين السخنة -العاشر من رمضان 

 وسط البلد -الجيزة  -القاهرة  - أكتوبر 6 
ماعدا الجمعة  4:  10المقابلة يومياً 

 والسبت 
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