
مده الخبرهاالجرالنوعالسن

من داخل المحافظه 4000-2000ذكور35-20خاصب تجاره2محاسب1625744401220331324 ب3برج العرب م ص سويت جيرل1

من داخل المحافظه 4000-2000ذكور35-20خاصمؤهل عالى 2تخطيط ومتابعه

من داخل المحافظه 4000-2000ذكور40-18خاصال يشترط50فنى حياكات

من داخل المحافظه 3000-2000ذكور35-20خاصال يشترط10مراقب جوده

من داخل المحافظه 2000-1500ذكور35-18خاصال يشترط30عماله عاديه 

ذكور48-18خاصجميع التخصات135ضابط امن 1023895عماره د ابراج مصر للتعمير  المنتزهكيرسيرفيس 2

سنه5-3منخاصب علوم او صيدله1مراقب جودهشركه ليفين3

سنهخاص1امن

خاص1عمال مخازن

تأمين طبى+تأمينات اجتماعيهغير محدد2500غير محدد سنه30حتىخاصمؤهل عالى غير محددمسئول مبيعات داخليه28816921013122033العجمى الهانوفيل امام مدرسه محمد نجيبشركه امان4

تأمين على الحياهغير محدد2500غير محدد سنه30حتىخاصمؤهل عالى غير محدداخصائى تمويل مشروعات

امكانيه تقسيط منتجات الشركه للموظفين

 سنوات 28003ذكور25شركه مساهمهد فنى صناعى2فنى تشكيل ماكينات27837201029986986 امتداد المنطقه الصناعيه30-29القطعه شركه اورينت جروب للصناعات5

 سنوات 28003ذكور25د فنى صناعى1فنى كهرباءاالولىالغذائيه

 سنوات 28003ذكور25د فنى صناعى1فنى ميكانيكا

سنه2000ذكور او اناث22تعليم اساسى10عامل انتاج

 سنوات 23003ذكور30مؤهل متوسط2مشرف انتاج

اللياقه الطبيهبدون2500ذكور30حتى د صنايع او اعدادى20عمال انتاج32093014128595567برج العرب م ص بريفكس6

ال يشترط2400ذكور35-20توصيه بسيطهمؤهل متوسط20عمال انتاج108939403/4626153 برج العرب 2م ص مجمع الكرنك الصناعى 7

يشترط الخبره فى المجال3000ذكور35-20رخصه معدات5سواق كالرك

يشترط الخبره فى المجال3000ذكور40-30د صنايع 5فنى صيانه

يشترط الخبره فى المجال5000ذكور40-30د صنايع 4مشرفين انتاج

يشترط الخبره فى المجال3000ذكور40-30د صنايع 4امين مخزن

يشترط الخبره فى المجال3000ذكور30-20جامعه عماليه5مراقب جوده

من سنه فاكثريحدد بعد المقابلهذكور او اناث45-18خاصال يشترط50سنجر)صنايع حياكه422129851000213715برج العرب امتداد م ص جالك اسكندريه  للمالبس 8

(اورليه-اوفر الجاهزه

حوافز +2400اناث35-18عالى او فوق متوسط150منسقه ميدانيه23566241280434414 برج بانوراما 45 الجديد من 30ش مؤسسه التضامن للتمويل 9

او متوسطامام مسجد الفتحاالصغر

3000-1800ذكور45-20خاصدبلوم175افراد امن 1796517106023963ش بورسعيد امام محطه مترو السيده 119سينا مصر لالمن والحراسه10

2500اناثدبلوم5عامالت نظافهزينب 

دبلوم صنايع 20فنى تشغيل فارما بالست11

دبلوم صنايع 2فنى كهرباء 

دبلوم صنايع 2فنى ميكانيكا

ثانويه عامه 30عامالت تعبئه وتغليف 

ب هندسه 2مهندس انتاج 

ب علوم 10مراقب جوده 

جامعه عماليه5مراقب جوده 

انهى الخدمه العسكريه او معاف2200ذكور30-18مساهمه مصريهيقرا ويكتب50عامل انتاج22677761223070616 برج العرب 3 ب 4امتداد م ص فيلمر نايل تكستايل 12

بدون خبرهحافز +2200ذكور واناث35-21خاصمؤهل متوسط30عمال انتاج1068111197خلف مخازن حسن عالم الطريق الصحراوى 13

 سنوات3-1منحسب الخبرهذكور40-21مؤهل متوسط1خراطه معادن

سنه5-3منحسب الخبرهذكور55-25مؤهل متوسط1براد استنباط

 سنه4-2منحسب الخبرهذكور35-21ب هندسه 1مهندس ميكانيكا

 سنه4-2منحسب الخبرهذكور35-21ب تجاره1محاسب موردين

حسب الخبره30-25توصيه بسيطه2مهندس جوده2603/5890205ابو دنقل لالسمده والحبوب14

حسب الخبره30-225مهندس انتاج

حسب الخبره30-125مهندس كهرباء

حسب الخبره30-125مهندس ميكانيكا

حسب الخبره30-225عماله عاديه

حسب الخبره30-125سائقين

2000ذكورمساهمه مصريهدبلوم صنايع6فنى كهرباء 19614151275977800 برج العرب 3 م ص 7 بلوك 3قطعه ام اتش جروب لاللكتونيات15

2000ذكوردبلوم صنايع2فنى ميكانيكا

2000ذكوردبلوم صنايع2فنى براده

حسب الخبرهذكور40-20متوسط10مشرفين طباعه923067741202847181برج العرب الجديده م ص بجيد اباريل اندستريزللمالبس16

حسب الخبرهال يشترط40-18متوسط30عمال حياكه

حسب الخبرهذكور35-23ب هندسه4مهندسين تطوير

حسب الخبرهذكور35-23ب رقابه4جوده طباعه

حسب الخبرهذكور35-23ب رقابه3مشرفين جوده

حسب الخبرهال يشترط35-23فوق متوسط2مشرفين انتاج

حسب الخبرهذكور35-23ب هندسه2مهندسين انتاج

حسب الخبرهذكور40-30بكالوريوس1مدير مخازن

اخرىنوع القطاع العدد المطلوب م

شروط االلتحاق

التخصصالوظيفهالتليفونالرقم التأمينىعنوان المنشأهاسم المنشأه


