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 وزارة القوى العاملة
 اإلدارة العامة للتشغيل

 مدينة نصر -شارع يوسف عباس  3

 22609354فاكس/ -ت
                                                                                                                                                                         

 
 

 شركة ايجي باي للبرمجيات
 تحصيل فواتير دعاية وتسويق الكتروني

 مدينة نصر –شارع محمد حسنين هيكل  29
 01101990006/  ت

0222739229 - 0226707097 
 المدير المسئول  / أ . عالء الدين خميس

 عدد 
 (  Personal Assistant)مديرة مكتب  1

 درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة -    

 خبرة ال تقل عن سنتين كمديرة مكتب  -    
 إجادة التعامل مع برامج الحاسب اآللي -    
مهارات التواصل بالهاتف وخدمة  -    

 العمالء 
 جنيه 3500:2500 الراتب:

2  social media specialist   
خبرة في التسويق   -حديثي التخرج  -  

 جنيه 3500:2000    - ياإللكترون
1  E-commerce-manager 

التجارة  في مجالسنوات  3 - 1خبرة:  -   
اإللكتروني  إدارة الحساب  -اإللكترونية 

إجادة برامج  –خبرة في التسويق  -

  -الحاسب والتحليل واألكسيل 

 جنيه 4000:2500              -    
1   Senior Android Developer 

سنوات في  4خبرة ال تقل عن  -    
 Android  ،Androidتطبيقات برنامج 

SDK- 
  SQLite – FCM-  Firebase Real 

Time Database , Retrofit , 
ButterKnife )  

 (  RESTful - MVC,MVP )برة في خ -   

 جنيه 10000:8000 راتب:ال  
1    PhP developer 

 جنيه  9000:6000 الراتب:       
 خبرة  -الشروط : مؤهل عالي 

 جنيه 2500:2000 -مندوب مبيعات   50
 شرط  خبرة  –مشرف مبيعات   20

 جنيه 3500:2500تحصيل             
 خبرة –متوسط  –الشروط : مؤهل عالي 

 سنة 35السن : ال يزيد عن 
 

 شركة إس إم إس
 الزمالك –برازيل شارع ال 13

   2706714 / الرقم التأميني
 . تامر أحمد أ المدير المسئول/

 01006624165-01286772998ت/

 عدد
        جنيه  2500 -فرد أمن سفارات  100

 رخصة مهنية -سائق دفع رباعي    50
   من سكان القاهرة   -سنة  6:1خبرة       

 جنيه 4500 – فقط      
 إجادة اللغة اإلنجليزية - :الشروط
 بدون نظارة – ساعات 8عمل  -           

         جنيه 2000 -فرد أمن شركات  100
 جنيه 2200 -ممثل خدمة عمالء   20

 ةساع 12 عمل - :الشروط
 متوسط -مؤهل عالي  -الشروط العامة:
  سنة  40:  19السن:  -                 
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 بدون نظارة –سم  170الطول اليقل عن  -
 الوزن يتناسب مع الطول  -

 اجتماعي  -تأمين صحي  -المزايا:
 يومان أجازة أسبوعيا  -        
 توفير سكن -        

 دورات تدريبية مجانية  -        
 مواقع داخل القاهرة وخارجها -        

 

 جنينة جروب
 شارع البطراوي عباس العقاد  9

 جنينة مول –مدينة نصر 
 1529839الرقم التأميني/ 

 01222470504ت/ 
 المدير المسئول/أ. تامر فؤاد

 عدد
 من الجنسين –خدمة عمالء    7
 جنيه 2000 -سنة  28يزيد عن ال  -

 جنيه 2200  -منأفرد   10
 ساعات 10 -  إناث منأفرد     2

 جنيه 2000  الراتب:
 سنة 25ال يزيد عن  -عامل خدمات    3

 جنيه 2000 الراتب:
 جنيه 2200 -صناعي  من أفرد     5
 جنيه 2000 -موظفة استقبال     2

 الشروط : مؤهل عالي
 بكالوريوس تجارة -كاشير    1

 سنة 28ال يزيد عن  -     
 جنيه 2300 الراتب:     
 ثالثة -رخصة ثانية  -سائق   10

 سنوات 3خبرة :  -      
 جنيه2500:2300الراتب :      
 من الجنسين -عامل نظافة   30

 جنيه 1800 الراتب:      

 جنيه 2300 -نقاش    1
 الشروط : مؤهل متوسط 

 سنة  35ال يزيد السن عن الشروط العامة: 
 ساعات  8العمل  -         

 
 

 روكسي بالست
 لصناعة المواسير البالستيكية

ميدان اإلسماعيلية  -شارع مراد بك  29
 مصر الجديدة 

 2244669الرقم التأميني / 
 المدير المسئول / أ. أحمد سعيد

 01068222105-01022267970ت/
01022836477 

 عدد
 ثالثة  -سائق درجة ثانية     3

 متوسط  -مؤهل عالي  -      
 سنة 40: 25السن:       
 جنيه  2700الراتب:       

 بالحوافز وقابل للزيادة            
 سنة  35: 16السن  -فني إنتاج     5

 + الجوافز 1875الراتب:       
 فني صيانة ميكانيكا     5

 ) فك وتركيب قوالب (       
    خبرة في ماكينات السحب البالستيك  -     

 سنة  40: 21السن  -      
 جنيه + الحوافز  2500الراتب:       

 سنة  35: 16 -عامل نظافة    5
 جنيه + حوافز 1600الراتب:       

 عامل بوفيه    5
 سنة 30: 16السن  -      
 جنيه 2200:  1800الراتب:       
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 كاسل للخدمات األمنية
 شارع عبد المجيد بدوي  18

 الجيزة -العمرانية  
 2924106الرقم التأميني/ 

 علي المدير المسئول/ أ. محمد ثروت 
 01225311005-01099958384ت/

 عدد
 فرد أمن إداري   54

 بدون  -مؤهل متوسط  -     
 سنة  50:  18السن: 
 جنيه  2200: 1700الراتب:

  موقع العمليحدد حسب و     
 مؤهل متوسط  –مشرف أمن    2

 سنة  40:  25السن:      
 خبرة سنة –جنيه  2500                
 –مدينة بدر  –: أكتوبر  مناطق العمل

  –بوالق  –فيصل  –الدقي  –المقطم 
 الهرم - عزبة النخل –العبور –الفيوم

و العمل في اكتوبر  10المزايا : مطلوب 
 -ساعة  24ساعة واجازة  24للعمل 

 اقامة للمغتربين 
 

 للخدمات األمنيةشركة كيرسيرفيس 
 أمام مسجد النور -زهراء مدينة نصر 95

 مصر الجديدة -فرع مدينة نصر 
 509841الرقم التأميني/ 

  24489015 -01010019374ت/
 المدير المسئول/ أ. محمود قاسم

 أ/ جمال عبد العزيز
 01005385942ت/ 

 عدد
 جنيه 2100:1700 -من أضابط   100

 ساعة 12 -سنة 45:25السن:         
 القاهرة الجديدة        -المناطق: التجمع الخامس 

 الشرقية - العبور -مدينة نصر -           
 انتقاالت  -سكن للمغتربين   -المزايا:

 أجازة سنوية  -تأمين صحي واجتماعي  -  
 وإضافي في أيام االجازات -  
 

 يجيبت إشركة سيكيوريتاس 
 كورنيش النيل -المعادي 

 بجوار مستشفي النيل البدراوي 
 291229الرقم التأميني/ 

 01018765252-0225266196ت/
 المدير المسئول/ أ.احمد العقيلي

 01000040949-01061541112ت/

 عدد
 مؤهل عالي  -مشرف أمن    7

 جنيه     2700:2400  -خبرة سنتان  -     
 مؤهل عالي  -ضابط امن صناعي    7

 شهور  6خبرة  -متوسط  -     
 جنيه 2200الراتب:       

 مؤهل متوسط   -ضابط أمن إداري   200
 جنيه 2100:1800  -عالي  -       

 سنة 40:20الشروط العامة:السن: 
 داخلية انتقاالت -سكن للمغتربين  -المزايا: 
 وجبات –تأمين صحي واجتماعي  -         
 شهرية وسنوية  جازاتأ        

 لصناعة الزجاج  - ديكوريتيف جالس
  األولىالمنطقة الصناعية 

 العبور -12005بلوك  9،8قطعة 
 2569962الرقم التأميني / 

 0244890321ت/ 
 اسماعيل عبد المحسن.المدير المسئول / أ
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 عدد
 مهندس كهرباء كنترول   2

 سنوات 3خبرة  -بكالوريوس هندسة  -     
 مدير صيانة   1
 أخصائي سالمة وصحة مهنية   1
 فني سالمة وصحة مهنية   1

: يكون حاصل علي دورة فني  الشروط
ودورة أخصائي مهن وسالمة وصحة 

 مؤهل عالي  - مهنية
 سنوات 3:2خبرة     
 بكالوريوس رقابة جودة  -مراقب جودة   2
 باإلسكندرية   -عامل  لفرع الشركة   1

 مؤهل متوسط  -) العجمي(     
 فني وعامل إنتاج   40

 نجار ) باب وشباك(   1
 سنة 30الشروط العامة: السن: ال يزيد عن 

 الراتب: حسب المقابلة
 

 وتشغيل المطاعم إلدارةياز 
 المنطقة الصناعية - 760قطعة رقم 

 دةالقاهرة الجدي -التجمع الثالث 
 2691117الرقم التأميني / 

 01011812293-01063313347ت/
 المدير المسئول/ أ. دينا احمد محمد علي 

 عدد
 مؤهل عالي -باريستا أو ويتر   25

 متوسط سياحة وفنادق -      
 من الجنسين -      
 سنة 30 :18السن  -      
 من سكان التجمع الخامس -      
 الزمالك –المعادي  -أكتوبر  6 -      
 مصر الجديدة -      

 جنيه 1900:1500الراتب: 

 جنيه 1800:1500  - إنتاجعامل   21
 من سكان الجيزة  -عامل مخازن   10

 جنيه 1800:1500الراتب:       
 يجيد القراءة والكتابة -الشروط: 
 سنة 38:18السن:  -           

 افي عن ساعات العمل         المزايا: الراتب + إض
 حافز شهري للموظف المثالي    -         
 حافز لتحقيق المبيعات -         

 توفير وسيلة مواصالت -         
 تأمين اجتماعي  -         
 دورات تدريبية  -         

 
 

 النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص
بجوار نقابة المحامين   -شارع رمسيس 47

 مترو جمال عبد الناصر 
 المدير المسئول/ أ. شعبان خليفة

     01100015655 -01141114533ت/
- 23736223 

 عدد
 يقرأ ويكتب   -فرد أمن   400
 جنيه 1900 - سنة 45:  22السن  -     

 من الجنسين  -عامل نظافة   500
  سنة 50السن حتى   -     

 جنيه1400 الراتب:      
 مؤهل عالي  -ممثل  عالقات عامة   100
 مؤهل عالي -موظفة تلي سيلز  150
 تجارة( -) حقوق       

 ليسانس آداب   -سكرتارية   10
 سنة 35: 22الشروط: السن : 

 جنيه1800الراتب: 
 التجمع -الشيخ زايد -أماكن العمل: الرحاب 
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 جلوبال سيكيورتي لوجستيك
النرجس  –شارع عبد الغني الجيمسي  273

 التجمع الخامس  –
 القاهرة الجديدة

 2614380الرقم التأميني/ 
 01204433401ت/ 

 المدير المسئول / خلود رمضان

 عدد
 مؤهل متوسط  -من أفرد   120
 جنيه 2000 -ساعة  12      

 جنيه 1800 -عامل نظافة   15
جنيه في فترة  100المزايا: توفير حوافز 

 الشتاء 
انتقاالت من  -توفير سكن للمغتربين  -    

مدينة  -شبرا الخيمة  -دائرة ) المرج 
 السالم (

 

 ISCالدولية للخدمات والصيانة 
 برج النحاس -شارع مصطفى النحاس 137

  مدرسة المنهل  بجوار 14شقة 
 2870148/  الرقم التأميني

 01124722535 - 01024720210/ت
 أ . عبد الرحمن صالح الدين  /المدير المسئول

 عدد 
 جنيه 2000 -داري إ فرد أمن  70

 متوسط  -مؤهل عالي   -      
 العمل بالعين السخنة  -      

 للعمل بالعين السخنة -عامل نظافة    50
 هجني 2700: 2400الراتب:       

 بالتجمعالعمل  –عامل نظافة   45
 جنيه 1800 الراتب:        

 ساعة  8عمل  -نظافة  عاملة  20

 العمل بالتجمع -      
 جنيه  1400 الراتب:

 سنة45:18السن من الشروط العامة: 
 وبدالت  مواصالت -سكن  توفير -:المزايا
 مين صحي واجتماعي أت -        
  مين على الحياةأبوليصة ت -        

  

 مديرية القوى العاملة 
 بالقاهرة 

 الدور الثالث  -مجمع التحرير 
 ميدان التحرير

  27940448-27945720ت/

 

 عين شمس  -منطقة قوى عاملة 
 برج الفتح  -شارع عين شمس  27

 26339194 /ت

 

 عين شمس  -مكتب تشغيل 
 فتح لبرج ا -شارع عين شمس  27

 26339194 /ت

 

 الشركة العربية للجوارب والمالبس 
 شارع فوزي ميدان النعام القديم  11
 عين شمس -حلمية الزيتون  

 9171الرقم التأميني/ 
 ضياء عبد الحليم أ.المدير المسئول/ 

 عدد  
 عامل مخازن  5
 إنتاجعامل   5
 بائع    5

 من الجنسين -الشروط: مؤهل متوسط 
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 سنة 35:18السن: 
 الخبرةالراتب: حسب 

 

 المطرية  -منطقة قوى عاملة 
 برج الفتح  - شارع عين شمس 27

  26339194ت/ 

 

 المطرية  - مكتب تشغيل
 المطرية  -شارع ترعة الجبل  46

  22503861ت/

 

 المصنع العربي للدخان
شارع الملك المعز من مدينة مطر  12

 المطرية 
 934079الرقم التأميني/ 

 22511011ت/
 احمد محمد عباسالمدير المسئول/ 

  01225300104ت/

 عدد
 عامل تجهيز دخان   5
 عاملة تعبئة وتغليف  3

 سنة 30:19السن : الشروط: 
 جنيه 1200الراتب: 

 

 الزيتون  -منطقة قوى عاملة 
 برج الفتح  -شارع عين شمس  27

 26339194 /ت

 

 الزيتون  - مكتب تشغيل
 برج الفتح  -شارع عين شمس  27

 26339194 /ت

 شركة الهندسة الميكانيكية 
 سعد زخاري وشركاهم أوالد 

 المياهتصنيع وتوريد معدات محطات ل
   األميريةسعيد شارع بور 46

 174744الرقم التأميني/ 
 سهير سعد زخاري أ.المدير المسئول/ 

 26339194/ تشغيلت. م. ال

 عدد
 خراط معادن   2
 براد تركيبات   2

 مؤهل متوسط صناعي -:الشروط
 سنوات 5خبرة :  -           

 الراتب: حسب الخبرة
 

  يمنطقة قوى عاملة المعاد
 يالمعاد - 106شارع  1

 25251175ت/ 

 

 يالمعاد -مكتب تشغيل 
  يالمعاد - 106شارع  12

  25281707ت/ 

 

 مدرسة واحة المعادي لغات فرنسي
 زهراء المعادي

 1238580الرقم التأميني/ 
 الغني عدليعبد أ.المدير المسئول/ 
 25281707 ت. م. التشغيل/

 عدد
 جنيه 1300 –مشرفة سيارة   25

 من الجنسين –موظف امن   30
 جنيه 2250:2000  
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 الشروط : مؤهل عالي
    لجنسين امن  -مؤهل متوسط  -عامل   30

 جنيه 1350 الراتب:      
  أوليسائق رخصة   20

 جنيه 2500:2200الراتب:     
 سنة 40السن : ال يزيد عن الشروط العامة:

 

 تسويق الكتروني –ناوس للتسويق 
 المعادي    –مصر حلوان الزراعي 

 27689715ت/ 
  احمد رافت صادقأ.المدير المسئول/ 

 عدد
 لغة انجليزية  -ممثل خدمة عمالء  1000

 جنيه 1675 الراتب: -متوسطة           
    لغة انجليزية  -ممثل خدمة عمالء  1000

 جنيه 2225  الراتب: -ممتازة           
 

 مديرية القوى العاملة 
 بالشرقية 

 بجوار بنك اإلسكندرية –برج البريد 
 الزقازيق  –الدور الثالث العلوي 

 2349925/055 – 2349924ت / 

  

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 شركة المصرية السويسرية 
 لتصنيع األغذية

 طريق بلبيس -منطقة بلبيس الصناعية 
 العاشر من رمضان

 1864383 /مينىأالرقم الت
 015364968مكتب التشغيل/  .ت

 عدد 
 سائق     5
 من أفرد    6

 متوسط -الشروط: مؤهل فوق المتوسط 
 عامل نظافة    4

 الراتب: حسب المقابلة 
 

  في  ي شركة أم س
 MCVلصناعة وسائل النقل 

 المنطقة الصناعية األولى 
 الجديدةالصالحية 

 1206350 ي/مينأالرقم الت
 3202131/055مكتب التشغيل/  .ت

 عدد
 فني لحام    20
 فني دهان   20
 كهربائي سيارات    20
 ميكانيكي    10
 مراقب جودة   40

 سنوات  5الشروط : خبرة 
 عامل مخازن   10
 منأ   10

 حديث التخرج :الشروط
 اليشترط مؤهل  -عامل نظافة    10

 مؤهل متوسط -خبرة  -       
 حسب المقابلة  :الراتب

 

 كاذارين للمنسوجات
 A2المنطقة الصناعية الثالثة 
 العاشر من رمضان

 907548 ي/مينأالتالرقم 
 015364968مكتب التشغيل /  .ت
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 عدد 
 فوق  -مؤهل عالي  -مراقب جودة    5

 جنيه 1800:1500 - متوسط      
   فني طباعة )ميكانيكا اوتوماتيكا(    5

 جنيه 3500:1500 الراتب:     
 جنيه 2000:1500 -عامل طباعة  10

 الشروط: مؤهل متوسط على األقل       
 من الجنسين -عامل حياكة  50

 جنيه 2300:1600 الراتب:      
 جنيه 2000:1500 -عامل مكوي    5

 جنيه 1800:1500 -عامل مخازن  10
 توفير مواصالت -المزايا: 
 شترط المؤهل يال  -         

 سنه 40: 21: السن: ةشروط عامال
 

 شركة برتاية 
 للمنتجات الغذائية 

 - C5 14العاشر من رمضان قطعة 
  2683553 /يمينأالرقم الت

 015364968مكتب التشغيل/ .ت

 عدد
 سنه  30:18 :السن - ةعامل  15

 جنيه 1200الراتب:       
 

 شركة توب سيرفس 
 حراسة المن ولأل

ارع رع من شفمت شارع حسين المعمار4  
 القاهرة  -طلعت حرب بسيونى 

 0552310138مكتب الزقازيق/  .ت

 عدد 
 مؤهل عالي  -من أمشرف  100
 مؤهل متوسط  - منأضابط   400

 ةسن 45:  22الشروط: السن 
 خبرة عسكرية          

 الراتب : حسب المقابلة 
تأمينات      –أيام أجازة شهريا  5المزايا: 

تامين صحي توفير سكن  –اجتماعية 
 وسائل مواصالت  –للمغتربين 

 

 حلواني إخوان 
 للصناعات الغذائية

 B3المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان 
  1209191 / يمينأالرقم الت 
 015364968مكتب التشغيل/  .ت

 عدد
 سنه 22السن  –عامل إنتاج   10
 سنه  25السن  –فني إنتاج   10

 الشروط: مؤهل متوسط  
 الراتب: حسب المقابلة 

 

 شركة المستلزمات التعليمية 
B3    العاشر من رمضان  – 42قطعه 
 015364968مكتب التشغيل /  .ت

 عدد
   بكالوريوس مراقبة  –مراقب جودة   4

  هجني 2300 –جودة      
  -مؤهل عالي  -تخطيط  يخصائأ  1

               هجني 2300 الراتب:      
 هجني 1900 -فني طباعة   4
  هجني 1900–مكنجى نجار   6
 هجني 1850–استورجى   7
 هجني 1850 -نجار   5
 هجني 2000–منجد افرنجى   2
  هجني 2000 –من الجنسين  –ترزي   2
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  هجني co2   - 2100لحام فني    3
  هجني 1400-عامل مساعد  15
 سنة 26السن:      

 

 شركة منلو للتجارة والصناعة 
 16قطعة  A1المنطقة الصناعية الثالثة 

 العاشر من رمضان 
   1964666 / يمينأالرقم الت

 015364968مكتب التشغيل /  .ت

 عدد
 مراقب جودة   15

 أمين مخزن     3
 الشروط : مؤهل عالي      

 عامل إنتاج 150
 ني سالمة وصحة مهنية  ف    2

 الشروط : مؤهل متوسط 
   ةإعداديابتدائية أو  -عامل خدمات   5
 سنه  35:18عامة: السن :الشروط ال

 الراتب: حسب المقابلة 

 مديرية القوى العاملة 
 ببني سويف

 جوار نادي المعلمين –شارع احمد عرابي 
 2322328/082ت/ 

 

 بني سويف -منطقة قوى عاملة 
 بني سويف -شارع احمد عرابي 

 082/   2322153 /ت

 

 شرق النيل -تشغيل مكتب 
 سويف الجديدة - ينبمدينة 

 082/  2438363/ت

 

 للغات  –مدرسة الديوان الخاصة 
 شرق النيل  –الحي األول 
  2947290  /الرقم التأميني 

  01000544557 /ت
 المدير المسئول : أ . داليا االمام محمد

 % 5استيفاء نسبة ال
 عدد

 إعدادية  -مؤهل متوسط  -عامل   4
 سنة   30:  20 -محو أمية  -     

 اجتماعي  -تأمين صحي  -: مزايا ممنوحة
   الراتب: حسب المقابلة

 

 كريستال فورماكيرتك للمالبس الجاهزة  
 بياض العرب  –المنطقة الصناعية 

 0 8346420 /الرقم التأميني 
 2438363/082ت مكتب التشغيل / 

 %   5استيفاء نسبة ال
 عدد 
 عاملة  15

محو  –إعدادية  –الشروط : مؤهل متوسط 
 أمية 

 -سنة   35:  18السن : 
 جنية  1045الراتب : 

 –مزايا ممنوحة : تأمين صحي واجتماعي 
 حضانة 
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 outsourcing- callوصلة )
center ) 

 مصر الجديدة -الكورية  -شارع األهرام 17
 1957274التأميني/ الرقم 

 المدير المسئول/ أ. محمد جالل
 01011126527ت/ 

 عدد
 من الجنسين –تلي سيلز   200

 جنيه 1500الراتب:         
 إجادة اللغة اإلنجليزية–خدمة عمالء   100

 جنيه 5000الراتب:        
 إجادة اللغة أأللمانية –خدمة عمالء   20

 جنيه  7000الراتب: 
 الجنسينالشروط: من 

 كول سنتر  500
 مدخل بيانات  200

 الشروط العامة: مؤهل عالي 
 سنة 33السن: ال يزيد عن  -      

 

 ملحوظة:
 % بالرجوع لإلدارة5استيفاء نسبة ال

 

 شركة ناوس للتسويق
 شارع مصر حلوان الزراعي 21

 بجوار فندق المعادي
 01221980711-0114224722ت/ 

 هللا محمودالمدير المسئول / أ. مهاب 

 عدد
 ممثل خدمة عمالء  1000
 ممثل دعم فني  1000

 جنيه 1800الراتب : 
 ممثل خدمة عمالء     1000

 جنيه   2300–إجادة اللغة االنجليزية 
 من الجنسين –الشروط : مؤهل عالي 

 سنة 32السن : ال يزيد عن 
 

 اتصال انترناشيونال
 العباسية -المعادي 

 01118383847ت/ 
 المسئول/ أ . محمد كمال دسوقيالمدير 

 عدد
 مؤهل عالي  –خدمة عمالء   1000

 فوق المتوسط  -          
 مدخل بيانات  1000
 مندوب مبيعات  1000
 دعم فني  1000

 سنوات 4معهد  -الشروط: 
 سنة 35:30السن:  -           
 جنيه  4000:1200الراتب: 
 العمل بالقرية التكنولوجية  -الشروط:

العباسية ببرج التطبيقين وبرج مصر  أو 
 للسياحة بالمعادي

 

 مطاعم بريجو
مساكن شيراتون   –شارع خالد بن الوليد  3

 بجوار مسجد أبو بكر الصديق
 2752801الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. محمود
 01068872881ت/
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 عدد
 عضو فريق   100

 فني تبريد       5
 خبرة سنة  - -الشروط: مؤهل متوسط 

 عامل نظافة  20
 عامل مخازن  20

 سنة 30الشروط العامة: السن ال يزيد عن 
 جنيه 1500الراتب: 

 أماكن العمل:
 التجمع -مدينة نصر  -مصر الجديدة 

 فيصل –أكتوبر  6 -العاشر من رمضان 
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