وظائف شغلني

بالتعاون مع

دليلك ألحدث الوظائف في جميع المحافظات
ً
مجانا
التقديم
محلل مالي

ً
مجانا وتحديد موعد المقابلة اتصل على  ٠١٥٥٦٠٠٠١٥٥ :مواعيد االتصال من ٩ص الى ٥م
للتقديم على الوظائف

شركة أمان تعلن عن حاجتها لتعيين
الوظائف التالية
مدير مشتريات
مكان الوظيفة :
القاهرة
 السن : ٢٧سنة كحد اقصى
 المؤهل :خريج جامعي من أي تخصص
 تفاصيل الوظيفة :*التعامل مع االتصاالت مع جميع
البائعين متوسطة الحجم
*تلقي ومراجعة حسابات البيان
والتحقق منها مقابل الطلبات
المستلمة وإرسال أوامر للتمويل
*التفاوض بشأن “األسعار والشروط
 ،والتواريخ  ... ،والتفاوض على خطة
الدفع الشهرية مع المورد”
 المتطلبات :*الخبرة ٢-١ :سنوات
*الجنس :ذكر أو أنثى
مندوب مبيعات ( خارجي )
مكان الوظيفة :
صعيد مصر  ،شرق الدلتا  ،غرب الدلتا
 ،شمال القاهرة  ،جنوب القاهرة ،
القاهرة الغربية
 السن : ٣٠سنة كحد اقصى
 المؤهل :خريج جامعي من أي تخصص
 تفاصيل الوظيفة :*تحقيق أهداف المبيعات الفردية من
خالل التنفيذ السليم لخطة المبيعات
التي يتم توصيلها من خالل مشرف
المبيعات
 المتطلبات :*الخبرة ٢-١ :سنوات
*الجنس :ذكور فقط
مشرف مبيعات (خارجي)

مكان الوظيفة :
القاهرة والجيزة
 السن : ٣٠سنة كحد اقصى
 المؤهل :خريج جامعي من أي تخصص
 تفاصيل الوظيفة :*مراقبة أداء مندوبي المبيعات على
أساس يومي واإلبالغ عن أنشطة
مندوب المبيعات اليومية
 المتطلبات :*الخبرة ٤-٢ :سنوات
*الجنس :ذكور فقط
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مكان الوظيفة :
القاهرة
 السن : ٢٨سنة كحد اقصى
 المؤهل :بكالريوس ( محاسبة )
دورات الدراسة العليا ()CFA - 2CMSA
 تفاصيل الوظيفة :*مسؤول عن مراجعة المقترحات
االستثمارية األكبر للعائد على
االستثمار
*التحقيق في مجموعة متنوعة من
المسائل المالية والتشغيلية الداخلية
لتوفير معلومات دقيقة تستند إلى
البيانات حول ربحية الشركة
*المالءة المالية واالستقرار والسيولة
ومساعدة الشركة على إتخاذ قرارات
مستنيرة
*كتابة التقارير ومراقبة الحركات
المالية
 المتطلبات :*الخبرة :حد أدنى  ٣سنوات
*الجنس :ذكر أو أنثى

كهربائي
راتب الوظيفة :
٢٤٠٠ - ٢٠٠٠
ميكانيكي
راتب الوظيفة :
٢١٠٠ - ١٧٠٠
سباك
راتب الوظيفة :
٢١٠٠ - ١٧٠٠
نجار
راتب الوظيفة :
٢١٠٠ - ١٧٠٠
فني حمامات سباحة
راتب الوظيفة :
٢١٠٠ - ١٧٠٠
مشرف أمن
راتب الوظيفة :
٢١٠٠ - ١٧٠٠
فني دهان

عامر جروب تعلن عن حاجتها لتعيين
الوظائف التالية

راتب الوظيفة :
١٩٠٠ - ١٦٠٠

فني معدات
راتب الوظيفة :
٢٤٠٠ - ٢٠٠٠
فني الكترونيات
راتب الوظيفة :
٢٤٠٠ - ٢٠٠٠
فني تبريد وتكييف
راتب الوظيفة :
٢٤٠٠ - ٢٠٠٠
فني غاليات
راتب الوظيفة :
٢٤٠٠ - ٢٠٠٠
فني الومنيوم
راتب الوظيفة :
٢٤٠٠ - ٢٠٠٠
فني صيانة مطابخ
راتب الوظيفة :
٢٤٠٠ - ٢٠٠٠
فني صيانة مطابخ
راتب الوظيفة ٢٤٠٠ - ٢٠٠٠ :

مطاعم بافلو برجر تعلن عن حاجتها
لتعيين الوظائف التالية
مدير فرع
 مكان الوظيفة :الجيزة ,القاهرة
 السن من :٣٥ - ٢٢
 المؤهل :مؤهل عالى أو سياحة وفنادق
 مميزات فرصة العمل :تامينات اجتماعيه وصحيه  ،فرصه
للترقي  ،صرف زي للموظفين  ،صرف
بدل وجبه  ،بدل انتقاالت
 تفاصيل الوظيفة :*اعضاء فريق خرجين فقط
مساعد مدير فرع
 مكان الوظيفة :الجيزة ,القاهرة
 السن من :٣٥ - ٢٢
 -المؤهل :

مؤهل عالى أو سياحة وفنادق
 مميزات فرصة العمل :تامينات اجتماعيه وصحيه  ،فرصه
للترقي  ،صرف زي للموظفين  ،صرف
بدل وجبه  ،بدل انتقاالت
 تفاصيل الوظيفة :*اعضاء فريق خرجين فقط
كول سنتر
 مكان الوظيفة :الجيزة ,القاهرة
 السن من :٣٥ - ٢٢
 المؤهل :مؤهل عالى
 مميزات فرصة العمل :مرتبات مجزيه وحوافز  ،تامينات
اجتماعيه وصحيه  ،بدل انتقاالت  ،بدل
وجبه
 تفاصيل الوظيفة :*لغة انجليزية جيد
*التحدث بلباقة  -حسن المظهر
*خرجين من الجنسين
*العمل بنظام الورديات صباحية
ومسائية
سكرتير رئيس مجلس اإلدارة
 مكان الوظيفة :الجيزة ,القاهرة
 السن من :٣٥ - ٢٥
 المؤهل :مؤهل عالى
 مميزات فرصة العمل :مرتب وحوافز  ،تامينات اجتماعيه
وصحيه  ،بدل انتقاالت
 تفاصيل الوظيفة :*الخبزة ال تقل عن  5سنوات في نفس
الوظيفة
*اللباقة
*القدرة على العمل تحت ضغط
*المظهر الالئق
*مهارات التواصل الجيد
*انجليزي :جيد جدا
*كمبيوتر ( ورد  ،اكسل  ،باوربوينت )

منسق تدريب
 مكان الوظيفة :الجيزة ,القاهرة
 السن من :٣٥ - ٢٥
 المؤهل :مؤهل عالى
 مميزات فرصة العمل :مرتب وحوافز  ،تامينات اجتماعيه
وصحيه  ،بدل انتقاالت  ،بدل وجبه
 تفاصيل الوظيفة :*الخبره ال تقل عن  3سنوات
*مهارات التواصل الجيد

*القدرة على االعداد والتخطيط
*القدرة على حفظ الملفات والتقارير
*مهارات التدريب
*انجليزي :جيد جدا
*كمبيوتر ( ورد  ،اكسل  ،باوربوينت )
منسق تسويق

مراقب جودة
 مكان الوظيفة :الجيزة ,القاهرة
 السن من :٣٠ - ٢٥
 المؤهل :مؤهل عالى
 مميزات فرصة العمل :مرتب وحوافز  ،تامينات اجتماعيه
وصحيه  ،بدل انتقاالت
 تفاصيل الوظيفة :*ال تقل عن  3سنوات خبره في نفس
الوظيفة ويفضل مجال المطاعم
والوجبات الجاهزة
*انجليزي :جيد جدا
*كمبيوتر ( ورد  ،اكسل  ،باوربوينت )

مصمم جرافيك
 مكان الوظيفة :الجيزة ,القاهرة
 السن من :٣٠ - ٢٥
 المؤهل :مؤهل عالى
 مميزات فرصة العمل :مرتب  ،تامينات اجتماعيه وصحيه  ،بدل
انتقاالت
 تفاصيل الوظيفة :*الخبرة من  ٥ - ٢سنوات في نفس
الوظيفة
*مهارات التواصل الجيد
*االنضباط
*سرعة االداء واالتقان
*حسن المظهر

فندق كونراد يعلن عن حاجته لتعيين
الوظائف التالية
مشرف غرف
 مكان الوظيفة :الجيزة ,القاهرة  ,القليوبية
 السن من :٣٠ - ١٨

شركة كوكاكوال تعلن عن حاجتها
لتعيين الوظائف التالية
فنيين كهرباء
 مكان الوظيفة :جميع المحافظات
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ،
تأمينات على الحياة  ،انتقاالت
سائقين كالرك
 مكان الوظيفة :جميع المحافظات
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ،
تأمينات على الحياة  ،انتقاالت
متطلبات الوظيفة :
رخصة درجة ثانية
ممثل مبيعات
 مكان الوظيفة :جميع المحافظات
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ،
تأمينات على الحياة  ،انتقاالت
سائقين مندوبين مبيعات
 مكان الوظيفة :جميع المحافظات
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ،
تأمينات على الحياة  ،انتقاالت
متطلبات الوظيفة :
رخصة درجة ثانية

شركة تيكو لالستثمارات السياحية
تعلن عن فتح باب التعيين في فروع
القاهرة والجيزة واألسكندرية
وظائف مختلفة
مكان الوظيفة :
اإلسكندرية  ,الجيزة  ,القاهرة
 السن من :٣٥ - ١٨
 -المؤهل :

كابتن  -طباخين  -ويتر  -ستيوارد
مكان الوظيفة :
الجيزة  ,القاهرة
 السن من :٤٠ - ١٨
 المؤهل :ثانوية عامة  ،دبلوم سياحة و فنادق ،
معهد سياحة و فنادق
 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :مؤجل ،إعفاء نهائي  ،أدى الخدمة
العسكرية
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية  ،بدل
وجبة
 عدد الفرص ١٠٠ : تفاصيل الوظيفة :*العمل بفروع  :الزمالك  -المعادي
 اكتوبر  -مول العرب  -مصر الجديده -التجمع الخامس)
*استاف كامل مطاعم :
( ويتر  -ستيوارد  -طباخين  -كابتن صاله
 سوبرفايزر )*مؤهالت متوسطه او فوق متوسطه
او طالب او خريجين .
*المميزات توفير تأمين طبى  -وتأمين
اجتماعى-سكن للمغتربين – بدل
مواصالت -بدل وجبه
العنوان – شارع طه حسين -بالزمالك

فني كهربائي سيارات و فني
ميكانيكي
 مكان الوظيفة :العبور  ,الجيزة
 السن :اقصى حد  ٣٠سنة
 المؤهل :متوسط
 مميزات فرصة العمل :المرتب الثابت  +العمولة  ،تأمين صحي
يغطي األسرة و تأمين اجتماعي
 شروط وتفاصيل الوظيفة :*خبرة من  ٣ - ٠سنوات بـنفس المجال
* فترة مسائية

عمال مخازن
 مكان الوظيفة :العبور
 السن :اقصى حد  ٣٠سنة
 المؤهل :متوسط
 مميزات فرصة العمل :المرتب الثابت  +العمولة  +وقت
اضافي  ،تأمين صحي يغطي األسرة و
تأمين اجتماعي
 شروط وتفاصيل الوظيفة :*عدد ساعات العمل  ١٢ساعة
سائق درجة ثانية او ثالثة
 مكان الوظيفة :القاهرة  ،الجيزة  ،االسكندرية  ،طنطا ،
بحيرة  ،شرقية
 السن :اقصى حد  ٣٥سنة
 المؤهل :متوسط او فوق متوسط
 مميزات فرصة العمل :المرتب االساسي  +العمولة االساسية
 ،تأمين صحي يغطي األسرة و تأمين
اجتماعي
 شروط وتفاصيل الوظيفة :*عدد ساعات العمل  ٨ساعات

شركة ايجيل للكيماويات تعلن عن
حاجتها لتعيين الوظائف التالية
عامل إنتاج

شركة دانون تعلن عن حاجتها لتعيين
الوظائف التالية
مندوب مبيعات خارجية
 مكان الوظيفة :القاهرة  ،الجيزة  ،االسكندرية  ،طنطا ،
بحيرة  ،شرقية
 -السن :

 مكان الوظيفة :الجيزة
 السن من :٣٥ - ٢٠
 المؤهل :دبلوم فنى صناعي
 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
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ً
مجانا وتحديد موعد المقابلة اتصل على  ٠١٥٥٦٠٠٠١٥٥ :مواعيد االتصال من ٩ص الى ٥م
للتقديم على الوظائف

 مكان الوظيفة :الجيزة ,القاهرة
 السن من :٣٥ - ٢٥
 المؤهل :مؤهل عالى
 مميزات فرصة العمل :مرتب وحوافز  ،تامينات اجتماعيه
وصحيه  ،بدل انتقاالت
 تفاصيل الوظيفة :*ال تقل عن  3سنوات خبره في مجال
الوجبات السريعة
*انجليزي :جيد جدا
*كمبيوتر ( ورد  ،اكسل  ،باوربوينت )

 المؤهل :ثانوية عامة  ,دبلوم
 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
الحالة التجنيدية المطلوبة :
مؤجل  ،إعفاء نهائي  ،أدى الخدمة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية
 عدد الفرص ٢ : متاح لراغبي العمل من ذوياالحتياجات الخاصة
 تفاصيل الوظيفة :*إشراف الغرف
*اإلعتناء بنظافة الغرف وترتيبها بما
يتماشي مع المعايير

دبلوم  ،ليسانس  ،معهد
 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :ال يوجد
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية
 عدد الفرص ١٠٠ : تفاصيل الوظيفة :*التعيينات في:
 (فروع القاهرة  :الزمالك -المعادي-التجمع األول -التجمع الخامس -مصر
الجديدة )
 (فرع الجيزة ٦ :أكتوبر-الشيخ زايد)– (فرع االسكندرية :كازينو الشاطبي)
– (الساحل :خالل فترة الصيف للطلبة
والخريجين )
*الوظائف المطلوبة:
 (هوست – ويتر – كابتن اوردر – باربوي-باريستا -مدير باريستا )
 (استيوار-طباخ – سوبر فايزر صالة -سوبر فايزر مطبخ – مدير صالة )
 (مدير مطبخ -مساعد مدير فرع – مديرفرع )
*الشروط :
 خبرة ال تقل عن سنة موقف واضح من التجنيد عنوان المقابالت  ٢٢ :أ شارع طهحسين -الزمالك

اقصى حد  ٣٠سنة
 المؤهل :عالي او فوق متوسط
 مميزات فرصة العمل :المرتب الثابت  +العمولة  ،تأمين صحي
يغطي األسرة و تأمين اجتماعي
 شروط وتفاصيل الوظيفة :*خبرة من  ٣ - ٠سنوات بـنفس المجال
و فى حالة وجود اى خبرة شرط أن
تكون فى المبيعات

الحالة التجنيدية المطلوبة :
أدى الخدمة العسكرية
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية
 عدد الفرص ١٠ : تفاصيل الوظيفة :*عمال إنتاج تعبئة وتغليف

شركة ايديتا تعلن عن حاجتها لتعيين
الوظائف التالية
مكان الوظائف  ٦ :اكتوبر

ً
مجانا وتحديد موعد المقابلة اتصل على  ٠١٥٥٦٠٠٠١٥٥ :مواعيد االتصال من ٩ص الى ٥م
للتقديم على الوظائف

عامل خدمات
 المؤهل :مؤهل متوسط
 تفاصيل الوظيفة :*القيام باعمال النظافة بالمبني
اإلداري والمكاتب الداخلية
*إبالغ مديره في حاله وجود أي
مالحظات داخل الفرع
*الحفاظ علي نظافة الحمامات
*تجميع و رفع الشرنكات

*تفتيح المنتج الهالك في المكان
المخصص لذلك
*االلتزام بضبط قطع المنتج العجين
داخل الصاجات الخاصة بكل منتج
*يقوم بتعبئة المنتج داخل العلب
وتعبئة العلب بالكراتين

مندوب مبيعات
 المؤهل :مؤهل عالي أو فوق المتوسط
 تفاصيل الوظيفة :*تواجد مواد الدعاية لدى التجار إذا
وجدت
*الوجود المستمر للمنتجات لدى
العميل
*تغطية العمالء المتواجدين في
المنطقة البيعية (خط السير)
*متابعة نشاطات المنافسين بما يتيح
زيادة البيع
*جرد رصيد السيارة
*العمل على زيادة قاعدة عمالء
الشركة
*القيام باألعمال اإلدارية و تقارير ال
Handheld

عامل بوفيه
 المؤهل :مؤهل متوسط
 تفاصيل الوظيفة :*القيام بإعداد المشروبات للعاملين و
الزائرين
*المساعدة بالقيام باعمال النظافة
بالمكاتب الداخلية فقط
ضابط أمن
 المؤهل :مؤهل متوسط
 تفاصيل الوظيفة :*حفظ األمن
*تأمين المنشأة بالكامل
*تأمين المعلومات الخاصة بالمنشأة
*تأمين األفراد العاملين بالمنشأة
*متابعة نظم األمن والسالمة في
المنشأة
*تنفيذ ومراقبة نظم وإجراءات األمن
والسالمة في المنشأة
*السيطرة والتحكم في منافذ الدخول
والخروج من وإلى المنشأة
*منع الخسائر االقتصادية (السرقة ،
االختالسات  ،التلفيات)
*القيام بالتحريات والتفتيشات
والدوريات األمنية علي المنشأة

شركة العبد لألغذية تعلن عن حاجتها
لتعيين الوظائف التالية
عمال تحميل
 مكان الوظيفة :القاهرة
 السن من :٣٥ - ٢٢
 المؤهل :ال يشترط المؤهل
 الحالة التجنيدية المطلوبة :أدى الخدمة العسكرية (للذكورفقط)
 مميزات فرصة العمل :مرتبات مجزية  ،تأمينات إجتماعية ،
تأمين طبي خاص  ،مكافآت موسمية
 ،زيادات سنوية  ،دورات تدريبية  ،بدل
انتقال وحوافز شهرية
 شروط وتفاصيل الوظيفة :*ال يشترط الخبرة
*حسن المظهر
عمال نظافة

 مكان الوظيفة :القاهرة
 السن من :٣٥ - ٢٢
عامل إنتاج
 المؤهل : المؤهل :ال يشترط المؤهل
مؤهل متوسط
 الحالة التجنيدية المطلوبة : تفاصيل الوظيفة :أدى الخدمة العسكرية (للذكورفقط)
*يقوم بتعبئة المنتج داخل العلب
 مميزات فرصة العمل :وتعبئة العلب بالكراتين
مرتبات مجزية  ،تأمينات إجتماعية ،
*رص الكراتين على البالتات وتوصيلها
تأمين طبي خاص  ،مكافآت موسمية
الى المخازن
 ،زيادات سنوية  ،دورات تدريبية  ،بدل
*رفع وإضافة الخامات الخاصة بتحضير
انتقال وحوافز شهرية
المنتج بالمكاسر واستالم الخامات من
 شروط وتفاصيل الوظيفة :المخزن
*ال يشترط الخبرة
*عمل نظافة لألرضيات وخطوط اإلنتاج *حسن المظهر
والمكاسر والماكينات
*المشاركة في التطوير المستمر داخل
منطقته اإلنتاجية وفى الشركة
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مراقبين أمن
 مكان الوظيفة :القاهرة
 السن من :٣٥ - ٢٢
 المؤهل :مؤهل متوسط
 الحالة التجنيدية المطلوبة :أدى الخدمة العسكرية (للذكورفقط)
 مميزات فرصة العمل :مرتبات مجزية  ،تأمينات إجتماعية ،
تأمين طبي خاص  ،مكافآت موسمية
 ،زيادات سنوية  ،دورات تدريبية  ،بدل
انتقال وحوافز شهرية
 شروط وتفاصيل الوظيفة :*ال يشترط الخبرة
*حسن المظهر

بائعين
 مكان الوظيفة :القاهرة
 السن من :٣٥ - ٢٢
 المؤهل :مؤهل عالي
 الحالة التجنيدية المطلوبة :أدى الخدمة العسكرية (للذكورفقط)
 مميزات فرصة العمل :مرتبات مجزية  ،تأمينات إجتماعية ،
تأمين طبي خاص  ،مكافآت موسمية
 ،زيادات سنوية  ،دورات تدريبية  ،بدل
انتقال وحوافز شهرية
 شروط وتفاصيل الوظيفة :*ال يشترط الخبرة
*حسن المظهر

مجموعة منصور تعلن عن احتياجها
لتعيين الوظائف التالية
مندوبين مبيعات
مكان الوظيفة :
الجيزة  ،القاهرة
 السن من :٣٢ - ٢٠
 المؤهل :دبلوم  ،ليسانس  ،معهد
 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :ال يوجد
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية
 عدد الفرص ٣٠ : تفاصيل الوظيفة :*العمل بقطاع األغذية (منتجات صن
شاين و بونجورنو)
*يشترط ان يكون حاصل على رخصة
قيادة سارية (خاصة أو مهنية)
*على ان ال يزيد السن عن  ٣٢عام
*خبرة سابقة بمجال المبيعات في
قطاع المواد الغذائية
*المزايا :رواتب مجزية وعمولة
 تأمينات طبية وأجتماعية وعلى الحياة برامج تدريبية -فرص جيدة للترقي

مندوبين مبيعات
مكان الوظيفة :
القاهرة
 السن من :٣٢ - ٢٠
 المؤهل :دبلوم  ،ليسانس  ،معهد
 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :ال يوجد
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية
 عدد الفرص ٢٠ : تفاصيل الوظيفة :*العمل بقطاع شوكوالتة كيندر
وفيريرو روشية ونوتيال بمحافظة
القاهرة الكبرى
*منطقة العمل :التجمع وأبو رواش
*يشترط ان يكون حاصل على رخصة
قيادة سارية خاصة أو مهنية
*على ان ال يزيد السن عن  ٣٢عام
*خبرة سابقة بمجال المبيعات في
قطاع المواد الغذائية
مندوبين مبيعات
مكان الوظيفة :
الجيزة
 السن من :٣٠ - ٢٠
 المؤهل :دبلوم
 الحالة التجنيدية المطلوبة :ال يوجد
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية
 عدد الفرص ١٠ : تفاصيل الوظيفة :*العمل بقطاع (ريد ُبل) بفرع أبو رواش
*يشترط ان يكون حاصل على رخصة
قيادة سارية (خاصة أو مهنية)
*على ان ال يزيد السن عن  ٣٠عام
*خبرة سابقة بمجال المبيعات في
قطاع المواد الغذائية
*يفضل ان يكون المتقدم للوظيفة
مقيم بأكتوبر ،الشيخ زايد  ،الهرم ،
فيصل
*المزايا  :رواتب مجزية وعمولة وبدل
انتقال  ،برامج تدريبية  ،فرص جيدة
للترقي

شركة ميرينجو تعلن عن احتياجها
لتعيين الوظائف التالية
فنى تغليف
مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*خبرة فى العمل على ماكينات تغليف
الحلوى والمخبوزات
*مرتبات مجزية
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.

ً
مجانا وتحديد موعد المقابلة اتصل على  ٠١٥٥٦٠٠٠١٥٥ :مواعيد االتصال من ٩ص الى ٥م
للتقديم على الوظائف

وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*خبرة فى نفس مجال عمل الشركة
*مرتبات مجزية
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها

عمال نظافة وخدمات
مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*مرتبات مجزية
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.

مديري معارض

أفراد أمن وحراسة
مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*ال يشترط الخبرة
*مرتبات مجزية
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.

بائعين
مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*خبرة فى معارض بيع الحلوى
الشرقية والغربية
*مرتبات مجزية  ،عموالت بيع
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.

سائقين درجة (اولي و ثانية)
مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*يفضل من له خبرة فى نفس مجال
عمل الشركة
*مرتبات مجزية
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.

مدير مبيعات

محاسب تكاليف
مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*خبرة سبعة سنوات او اكثر فى نفس
مجال عمل الشركة او شركات صناعية
األغذية
*مرتبات مجزية
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها
محاسبين
مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*خبرة ثالث سنوات يفضل فى نفس
مجال عمل الشركة أو شركات صناعية
*مرتبات مجزية
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها
أمين مخزن
مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,

مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*خبرة فى نفس مجال عمل الشركة
*مرتبات مجزية  ،عموالت بيع
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.
مشرفي مبيعات
مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*خبرة فى نفس مجال عمل الشركة
*مرتبات مجزية  ،عموالت بيع
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.
مندوبي مبيعات سائقين
مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*خبرة فى نفس مجال عمل الشركة
*مرتبات مجزية
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.

مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*خبرة فى نفس مجال عمل الشركة ،
حسن المظهر  ،القدرة على التفاوض ،
يحمل رخصة قيادة
*مرتبات مجزية
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.
سكرتيرة
مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*خبرة فى أعمال السكرتارية وإدارة
ً
تحدثا
المكاتب  ،إجادة اللغة اإلنجليزية
وكتابة
*مرتبات مجزية
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.
شيف حلوانى غربى وشرقى
مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*خبرة فى نفس مجال عمل الشركة
يفضل سورى الجنسية
*مرتبات مجزية
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.
مساعد شيف حلوانى
مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*حديث التخرج سياحة وفنادق
*مرتبات مجزية
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.
شيف خباز
مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*ال يشترط الخبرة
*مرتبات مجزية
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.

أخصائى باريستا
مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*خبرة سنة على األقل  ،حسن المظهر ،
لبق يجيد التعامل مع العمالء
*مرتبات مجزية
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.

شركة بيبسيكو تعلن عن حاجتها
لتعيين الوظائف التالية
مندوبين مبيعات
 مكان الوظيفة :القاهرة  ،الجيزة
 السن من :حتى  ٤٥سنة
 المؤهل :مؤهل متوسط
 راتب الوظيفة :يصل إلى ٥٠٠٠
 مميزات فرصة العمل :تأمين طبى  ،تأمين إجتماعى  ،حوافز ،
زياده سنويه على الراتب
 شروط وتفاصيل الوظيفة :*رخصه مهنيه ساريه ثانيه او ثالثه
يمكن استبدالها برخصه ثانيه في خالل
عام
* مسئول عن تسويق وبيع منتجات
الشركه
مندوبين توصيل
 مكان الوظيفة :جميع أنحاء الجمهوريه
 السن من :حتى  ٤٥سنة
 المؤهل :يجيد القراءه والكتابه
 راتب الوظيفة :يصل إلى ٣٩٠٠
 مميزات فرصة العمل :تأمين طبى  ،تأمين إجتماعى  ،حوافز ،
زياده سنويه على الراتب
 شروط وتفاصيل الوظيفة :*رخصه مهنيه ساريه درجه ثانيه
* مسئول عن توصيل منتجات الشركه
إلى كبار العمالء وتجار الجملة

مساعدين شيف خباز
مكان الوظيفة :
الجيزة

ً
مجانا وتحديد موعد المقابلة اتصل على  ٠١٥٥٦٠٠٠١٥٥ :مواعيد االتصال من ٩ص الى ٥م
للتقديم على الوظائف
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ً
مجانا وتحديد موعد المقابلة اتصل على  ٠١٥٥٦٠٠٠١٥٥ :مواعيد االتصال من ٩ص الى ٥م
للتقديم على الوظائف

مكان الوظيفة :
الجيزة
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*خبرة فى إدارة معارض بيع الحلوى
الشرقية والغربية
*مرتبات مجزية  ،عموالت بيع
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.

مندوب مشتريات

 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية ,
وجبة ساخنة  ،خطوط مواصالت
 تفاصيل الوظيفة :*ال يشترط الخبرة
*مرتبات مجزية
*يفضل من سكان مدينة أكتوبر او
المناطق المحيطة بها.

األدوات والمعدات
 -اعداد التقارير اليومية

شركة اس اي وايرينج سيستم تعلن
عن حاجتها لتعيين الوظائف التالية
Supply chain Planner
 الخبرة :من  ١ - ٠سنة
 -عدد الفرص ٥ :

تخطيط وتنظيم أنشطة المشروع.اعداد الجداول الزمنية لتنفيذ األنشطة.المشاركة في تقييم المشروع.
مهندس أنظمة امنية

Maintenance Engineer

ً
مجانا وتحديد موعد المقابلة اتصل على  ٠١٥٥٦٠٠٠١٥٥ :مواعيد االتصال من ٩ص الى ٥م
للتقديم على الوظائف

 الخبرة :من  ١ - ٠سنة
 عدد الفرص ١٠ : مالحظات :*ذكور فقط

 المؤهل :تيار خفيف  ،كهرباء
 الخبرة :من  ٧ - ٥سنوات
مهندس مدني

Shift leader production
Engineer
 الخبرة :من  ١ - ٠سنة
 عدد الفرص ١٠ : مالحظات :*ذكور فقط

 المؤهل :مدني
 الخبرة :من  ٧ - ٥سنوات
مهندس تكييفات
 المؤهل :ميكانيكا
 الخبرة :من  ٧ - ٥سنوات
مالحظات :
*خبرة بالتشللر

مشتريات
 الخبرة :من  ١ - ٠سنة
 عدد الفرص ٢ : مالحظات :*ذكور فقط

مهندس ميكانيكا
 المؤهل :ميكانيكا
 الخبرة :من  ٧ - ٥سنوات
مالحظات :
*خبرة بالميكانيكا و الطلمبات

مراقب جودة
 المؤهل :متوسط
 عدد الفرص ٥٠٠ : مالحظات :*ذكور و إناث

مهندس كهرباء
 المؤهل :كهرباء
 الخبرة :من  ٧ - ٥سنوات
مالحظات :
*خبرة بالجهد المتوسط و الصيانة

عمال انتاج
 المؤهل :متوسط
 عدد الفرص ٥٠٠ : مالحظات :*ذكور و إناث

مشرف اول أنظمة امنية
 المؤهل :تيار خفيف  ,كهرباء
 الخبرة :من  ٧ - ٥سنوات

شركة سكاي للمقوالت تعلن عن
حاجتها لتعيين الوظائف التالية
مدير مشروع

مشرف أول مدني
 الخبرة :من  ٧ - ٥سنوات
مشرف أول تكييفات

 المؤهل :كهرباء  ،ميكانيكا
 الخبرة :اكثر من  ١٠سنوات
مالحظات :
*خبرة بمجال الصيانة

 الخبرة :من  ٧ - ٥سنوات
مالحظات :
*خبرة بالتشللر

فنيين سنتراالت وتليفونات

مسؤل السالمة المهنية
 الخبرة :اكثر من  ٣سنوات
 تفاصيل الوظيفة : -استخدام الجودة المعتمدة دائما من
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منسق إداريات المشروع

 الخبرة :من ٥ - ٣
 مالحظات :*خبرة سنتراالت الكاتيل

مشرف أول ميكانيكا
 الخبرة :من  ٧ - ٥سنوات
مالحظات :
*خبرة بالميكانيكا و الطلمبات

فنيين مصاعد
 الخبرة :من ٥ - ٣
مالحظات :
*خبرة بالمصاعد شندلر  -اوتيس  -كون

مشرف أول كهرباء
 الخبرة :من  ٧ - ٥سنوات
مالحظات :
*خبرة بالجهد المتوسط و الصيانة

Help Desk
 الخبرة :سنة
 مالحظات :*العاشر من رمضان

فريق الصيانة والتشغيل
المدني (فنيين)
 الخبرة :من ٧ - ٣
 مالحظات :*خبرة بالسقف المعلق و الدهانات

فريق الصيانة والتشغيل
لألنظمة األمنية (فنيين)
 المؤهل :تيار خفيف  ،كهرباء
 الخبرة :من ٧ - ٣
 مالحظات :*خبرة بمجال الصيانة
فريق الصيانة والتشغيل
للتكييفات (فنيين)
 المؤهل :فيين تكييف
 الخبرة :من ٧ - ٣
 مالحظات :*التعامل مع جميع اجهزة التكييف
فريق الصيانة والتشغيل
للميكانيكا (فنيين)
 المؤهل :ميكانيكا
 الخبرة :من ٧ - ٣
 مالحظات :*خبرة بالميكانيكا و الطلمبات
فريق الصيانة والتشغيل
للكهرباء (فنيين)
 المؤهل :كهرباء
 الخبرة :من ٧ - ٣
مولدات
 الخبرة :من ٧ - ٣
 مالحظات :*خبرة بصيانة المولدات
مشغليين سنتراالت
 الخبرة :من ٥ - ٣
 مالحظات :*خبرة سنتراالت الكاتيل

شركة سبينس تعلن عن حاجتها
لتعيين الوظائف التالية
بائعين و ومشرفين اسماك

مكان الوظيفة :
الجيزة
 المؤهل :دبلوم  ،ليسانس  ،معهد
 الحالة التجنيدية المطلوبة :ال يوجد
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ,تأمينات صحية
 عدد الفرص ١٠ : تفاصيل الوظيفة :بائعين و ومشرفين اسماك بفرع الهرم
جالكسي مول المريوطية هرم .
الشركة توفر تامينات طبية و اجتماعية
و علي الحياة .
منسقين ( أرفف ومخازن )

مكان الوظيفة :
االسكندرية
 السن :٣٤ - ٢٠
 المؤهل :ثانوية عامة  ،دبلوم  ،معهد
 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :ال يوجد
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ,تأمينات صحية
 عدد الفرص ١٠٠ : تفاصيل الوظيفة :*تعلن شركة سبينس مصر عن قرب
أفتتاح فرع أمواج بالساحل الشمالى:
(الوظائف المطلوبة عمالة موسمية) .
*ال يشترط الخبرة وتقبل الشركة طلبة
للعمل.
الشركة توفر:
*سكن قريب من الفرع
*دورات تدريبية خاصة فى ( دورات
األمن والسالمة المهنية – مهارات
خدمة العمالء – السالمة والنظافة
الشخصية)
*ضعف األجر فى األجازات الرسمية
*بدالت نقدية ومزايا أخرى
أمن

مكان الوظيفة :
االسكندرية
 السن :٣٤ - ٢٠
 المؤهل :ثانوية عامة  ،دبلوم  ،معهد
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مكان الوظيفة :
االسكندرية
 السن :٣٤ - ٢٠
 المؤهل :ثانوية عامة  ،دبلوم  ،معهد
 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :ال يوجد
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ,تأمينات صحية
 عدد الفرص ١٠٠ : تفاصيل الوظيفة :تعلن شركة سبينس مصر عن قرب
أفتتاح فرع أمواج بالساحل الشمالى:
بائعين
(الوظائف المطلوبة عمالة موسمية) .
( بقسم الخضروات والفاكهه  -بقسم *دورات تدريبية خاصة فى ( دورات
األمن والسالمة المهنية – مهارات
المخبوزات والحلوانى  -بقسم
خدمة العمالء – السالمة والنظافة
الجزارة)
الشخصية)
مكان الوظيفة :
*ضعف األجر فى األجازات الرسمية
االسكندرية
*بدالت نقدية ومزايا أخرى
 السن :٣٤ - ٢٠
 المؤهل :ثانوية عامة  ،دبلوم  ،معهد
 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :ال يوجد
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ,تأمينات صحية
 عدد الفرص ١٠٠ : تفاصيل الوظيفة :تعلن شركة سبينس مصر عن قرب
أفتتاح فرع أمواج بالساحل الشمالى:
(الوظائف المطلوبة عمالة موسمية) .
*دورات تدريبية خاصة فى ( دورات
األمن والسالمة المهنية – مهارات
خدمة العمالء – السالمة والنظافة
الشخصية)
*ضعف األجر فى األجازات الرسمية
*بدالت نقدية ومزايا أخرى

افراد امن
مكان الوظيفة :
الجيزة
 السن من :٣٥ - ٢٠
 المؤهل :دبلوم  ,بكالوريوس  ,معهد
 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :ال يوجد  ،مؤجل  ،إعفاء نهائي
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية
 عدد الفرص ١٠ : تفاصيل الوظيفة :*الشركة توفر تامينات طبية و
اجتماعية و علي الحياة
*و يوجد مواصالت من و الي الفرع
مراقبين كاميرات

موظفين أستالمات

مكان الوظيفة :
االسكندرية
 السن :٣٤ - ٢٠
 المؤهل :ثانوية عامة  ،دبلوم  ،معهد
 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :ال يوجد
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ,تأمينات صحية
 عدد الفرص ١٠٠ : تفاصيل الوظيفة :تعلن شركة سبينس مصر عن قرب
أفتتاح فرع أمواج بالساحل الشمالى:
(الوظائف المطلوبة عمالة موسمية) .
*دورات تدريبية خاصة فى ( دورات
األمن والسالمة المهنية – مهارات
خدمة العمالء – السالمة والنظافة
الشخصية)
*ضعف األجر فى األجازات الرسمية
*بدالت نقدية ومزايا أخرى

مكان الوظيفة :
الجيزة
 السن من :٣٥ - ٢٠
 المؤهل :دبلوم  ,بكالوريوس  ,معهد
 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :ال يوجد  ،إعفاء نهائي
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية
 عدد الفرص ١٠ : تفاصيل الوظيفة :*الشركة توفر تامينات طبية و
اجتماعية و علي الحياة
*و يوجد مواصالت من و الي الفرع

افراد امن
مكان الوظيفة :
الجيزة  ،القاهرة
 السن من :٣٥ - ٢٢
 المؤهل :دبلوم  ،ليسانس  ،معهد

فنيين تبرييد و تكييف
مكان الوظيفة :
الجيزة  ،القاهرة
 السن من :٣٥ - ٢٢
 المؤهل :دبلوم  ،ليسانس  ،معهد
 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :ال يوجد  ،إعفاء نهائي
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية
 عدد الفرص ١٠ : تفاصيل الوظيفة :*فنيين تبرييد و تكييف مول العرب
ميدان جهينة السادس من اكتوبر
*الشركة توفر مواصالت من و الي
الفروع.

شركة يونيليفر تعلن عن حاجتها
لتعيين الوظائف التالية
مندوب مبيعات غير مباشر
 المؤهل :مؤهل عالي
 المهام األساسية :*بيع منتجات شركة يونيليفر مشرق
في المنطقة البيعية المحددة من
قبل مدير البيع او مسئول الشركة في
كافة انحاء واتجاهات المنطقة البيعية
المحددة
* توزيع منتجات الشركة بالشكل
والحجم والوان علي عمالء المنطقة
بالكامل علي شكل توزيع عددي
وكمي داخل المنطقة
* التغطية  :بمعني تحقيق التغطية
المثالية الفعالة للمنطقة وتحديد خط
سير العمل ومن هنا يجب معرفة
كيفية عمل خط السير واختيار عمالء
خط السير للمندوبي البيع الغير مباشر
*معرفة الهيكل التنظيمي لكل عميل
و يتم ذلك من خالل :
 معرفة صاحب قرار الشراء . معرفة صاحب قرار تحديد السعر . معرفة صاحب قرار الكمياتالمطلوبة
مندوب مبيعات مباشر
 المؤهل :مؤهل عالي
 -المهام األساسية :

واحة عمر تعلن عن احتياجها لتعيين
الوظائف التالية
مدير مالي
مكان الوظيفة :
القاهرة
 السن من :٥٥ - ٤٥
 المؤهل :بكالوريوس
 راتب الوظيفة :١٠٠٠٠ - ٧٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :إعفاء نهائي
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،بدل وجبة
 عدد الفرص ١ : تفاصيل الوظيفة :*مدير االدارة المالية
خبرة علي االقل خمس سنوات في
وظيفة مماثلة.
مدير إدارة األمن
مكان الوظيفة :القاهرة
 السن من :٥٥ - ٤٥
 المؤهل :بكالوريوس
 راتب الوظيفة :٦٠٠٠ - ٤٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :أدى الخدمة العسكرية
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،بدل وجبة
 عدد الفرص ١ : تفاصيل الوظيفة :*منصب مدير إدارة
االفضلية لمن له خبرة سابقة خدمة
في الشرطة او الجيش
طباخ
مكان الوظيفة :
القاهرة
 السن من :٥٠ - ٢٥
 المؤهل :دبلوم
 راتب الوظيفة :٦٠٠٠ - ٤٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :إعفاء نهائي
 -مميزات فرصة العمل :
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 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :ال يوجد
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ,تأمينات صحية
 عدد الفرص ١٠٠ : تفاصيل الوظيفة :تعلن شركة سبينس مصر عن قرب
أفتتاح فرع أمواج بالساحل الشمالى:
(الوظائف المطلوبة عمالة موسمية) .
*دورات تدريبية خاصة فى ( دورات
األمن والسالمة المهنية – مهارات
خدمة العمالء – السالمة والنظافة
الشخصية)
*ضعف األجر فى األجازات الرسمية
*بدالت نقدية ومزايا أخرى

مساعد كاشير

 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :ال يوجد  ،إعفاء نهائي
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،تأمينات صحية
 عدد الفرص ١٠ : تفاصيل الوظيفة :*افراد امن بفرع ارينا مول التجمع
الخامس مجمع البنوك خلف البنك
االهلي
*الشركة توفر مواصالت من و الي
الفروع.

*بيع منتجات شركة يونيليفر مشرق
في المنطقة البيعية المحددة من
قبل مدير البيع او مسئول الشركة في
كافة انحاء واتجاهات المنطقة البيعية
المحددة.
*توزيع منتجات الشركة بالشكل
والحجم وألوان علي عمالء المنطقة
بالكامل علي شكل توزيع عددي
وكمي داخل المنطقة .
التغطية  :بمعني تحقيق التغطية
المثالية الفعالة للمنطقة وتحديد خط
سير العمل ومن هنا يجب معرفة
كيفية عمل خط السير واختيار عمالء
خط السير

تأمينات إجتماعية  ،بدل وجبة
 عدد الفرص ٥ : تفاصيل الوظيفة :*يتبع قسم االغذية و المشروبات
 طباخ سخن شرقي و غربي طباخ بارد شرقي و غربي شيف بيتزا فطاطري جزار حلواني*الراتب حسب الوظيفة و الخبرة

كابتن

مكان الوظيفة :القاهرة
 السن من :٤٥ - ٢٥
 المؤهل :دبلوم
 راتب الوظيفة :٦٠٠٠ - ٤٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :إعفاء نهائي
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،بدل وجبة
ويتر
 عدد الفرص ١٠ :مكان الوظيفة :
 تفاصيل الوظيفة :القاهرة
*مطلوب كباتن سيرفيس إلدارة
 السن من :األغذية والمشروبات
٤٠ - ٢٠
*مؤهل دراسي مناسب
 المؤهل :*خبرة في مجال السرفيس واالغذية
دبلوم
والمشروبات
 راتب الوظيفة :*أن يكون على دراية كاملة بكافة
٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
األصناف التي تقدمها المنشأة وكيفية
 الحالة التجنيدية المطلوبة :إعدادها وتقديمها
ال يوجد
*إستقبال العمالء بالصورة المالئمة
 مميزات فرصة العمل :لسمعة واسم الواحة وبما يتوافق من
تأمينات إجتماعية  ،بدل وجبة
قواعد الخدمة المتفق عليها
 عدد الفرص ١٠ :*التركيز على جودة األطعمة
 تفاصيل الوظيفة :والمشروبات التي يقوم بتقديمها
*الحفاظ على المظهر الخارجي
للعميل قبل وضعها
*االلتزام باليونيفورم المخصص للعمل
*اإللمام الكامل بمهام وظيفتة وأن
*الحفاظ على العدة الخاصة بالمطعم يكون دائم التحسن لخدمة العميل
*نظافة التريبزات وربع الدبرساج
الوافد للواحة
*تجهيز العدة ومتابعها نظافتها .
*تحسين المعايير الموضوعة لرضا
*اقامة شاملة و وجبات طعام و فرصة العميل وزيادة الرضا بالعمل
للتعلم والترقى
*فرصة للترقى والتميز

*اقامة شاملة السكن و الوجبات
*حوافز مجزية

مقدمة من

محاسب
مكان الوظيفة :
القاهرة
 السن من :٤٠ - ٢٥
 المؤهل :بكالوريوس
 راتب الوظيفة :٤٠٠٠ - ٢٠٠٠
 الحالة التجنيدية المطلوبة :إعفاء نهائي
 مميزات فرصة العمل :تأمينات إجتماعية  ،بدل وجبة
 عدد الفرص ١٠ : تفاصيل الوظيفة :*متابعة اإليرادات اليوميه  -مراجعة
مستندات و أذون الصرف اليوميه -
مراجعة حسابات الموردين و عمل
القيد اليومى و إدخاله على البرنامج
المحاسبى
*اقامة شاملة و فرصة للترقى

بالتعاون مع
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