
 0202ابريل  ربيان بفرص العمل الشهرية عن شه                              

 اسم المنشأة وعنوانها م
العدد 

 المطلوب
 المالحظات االجر النوع السن المهنة المؤهل الدراسي

2 
ش مناره للحلويات واالغذيه 

 21المنطقه الثانيه ق بلوك 

0  
مؤهل عالى 

 مناسب 
 ذكر 12-03 مهندس انتاج 

تحدد فى 

 المقابله
 يوجد مواصالت 

 ذكر 12-03 فنى تغليف مؤهل متوسط  0

0 

ش سويت جيرل للمالبس 

 الثالثه 

 2400060ت 

 12-21 حياكه اليشترط 222
 ذكور

 اناث

0222-2222 

مواصالت لجميع 

االسكندريه+ تأمين 

صحى +تأمينات 

 اجتماعيه

 " جوده متوسط اوعالى  12
 ذكور 

 اناث
0222-1222 

 1222-0222 ذكور " طباعه مالبس اليشترط 22

 1222-0222 " " مالبس اليشترط 3

 0322-2422 " " مالبس  اليشترط 02

 2222-0322 " " مالبس ب هندسه 0

 2222-0222 " " مالبس مؤهل متوسط 2

  12-21 مالبس اليشترط 12
 ذكور

 اناث

التعديل بالنسبه لمده شهر ويتم  2022

 لالنتاج

3 

 برفكس 

المنطقه  –برج العرب 

 2الصناعيه الثالثه ب

03 

حد ادنى اعداديه 

ويفضل دبلوم 

 صناعى

تشكيل –الكترونيات 

 كهرباء -معادن 
21-12 

 

 ذكور

 

قابل  0122

للزياده حسب 

 –يفضل قاطنى العجمى  االقسام

برج العرب  -الدخيله

+ مواصالت +  -الجديده

تأمينات+ اجازات سنويه 

يوم + مواعيد العمل  02

 مساء2.1-1من 

 مدير مخازن مؤهل عالى  2
ال يقل 

  23عن 
 1222-4222 ذكر

2 
ب تجاره 

 انجليزى

اخصائى مشتريات 

 خارجيه

ال يزيد 

 13عن 

 سنه

 4222-2222 ذكر



2 

اوشن فودز للصناعات 

المنطقه الثالثه ب  -الغذائيه

0 

 2622-2322 ذكر 02 عامل مؤهل متوسط 222

 2622-2322 ذكر 02 عامل مؤهل متوسط 22

مواصالت لكافه 

 المحافظات

 2622-2322 ذكر  02 عامل مؤهل متوسط 02

22 
شهاده تاهيل 

 مهنى 
 2622-2322 ذكر 02 عامل

 قريه حيدر اباريل اند جتر 3

 1322 -0222 ذكور 22-21 فنى ومشرف صيانه دبلوم  02

 

فاكثر+يوجد  1من 

مواصالت بدل وجبه بدل 

جنيه 232حصانه 

تامينات اجتماعيه 

 وصحيه 

 " اليشترط 13-21 اوفر اوليه اليشترط 12

 " 13-21 جوده مالبس دبلوم 02
الى 0222

0322 

 0322 ذكور " فنى تمريض تمريض 0

 فاكثر2222 اليشرط 22-21 مشرف انتاج  دبلوم 23

4 

شركه فارما بالست برج 

العرب المنطقه الصناعيه 

 6الثالثه قطعه 

المنطقه الصناعيه 0بلوك

 الثالثه مستلزمات طبيه 

22231662220 

 2322-0322 انثى 12-02 مراقب جوده ب علوم 2

يوجد مواصالت لكامل 

االسكندريه+ الشركه 

تتحمل الضرائب 

 والتأمينات

 0122 ذكر 13-02 عامل انتاج دبلوم 3

0 
يجيد القراءه 

 والكتابه
 0032 ذكر 13-02 عامل نظافه

6 

 كيرسيرفيس

موقع العمل داخل مستشفى   

 الجامعه

 ذكور 22-02 افراد امن دبلوم فأكثر 03

2422(1 )

ساعات او 

0222(20 )

 ساعه

مواصالت من اسكندريه 

للبرج + يوجد سكن 

ووجبه فى بعض مواقع 

 العمل

1 

شركه الفيل الدوليه لصناعه 

 الغراء طريق ام زغيو 

22020222102 

 ذكور 32-12 ميكانيكى معدات ميكانيكى معدات 0

حسب  2322

 الخبره
 

 ذكور 32-12 خراط خراط 0

 12-02 عمال انتاج عمال انتاج 3
ذكور 

 واناث

 

 


