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[Type text] 
 

 2021 نوفمبر شهرفي المتاحة   فرص العمل

 تابع مصنع مواسير بالستيك   ( مصنع مواسير بالستيك 1)
الراتب  بيان االحتياجات

 الشهرى
ساعات  
 العمل

ساعات  الراتب الشهري بيان االحتياجات  اقامة انتقاالت
 العمل

 اقامة انتقاالت

 يوجد يوجد  بعد المقابلة هيدروليك وديزل ميكانيكامدير صيانة  1  يوجد يوجد  بعد المقابلة محاسب 12
 يوجد يوجد  بعد المقابلة مندوب مبيعات )تجارة أو حقوق( 7  يوجد يوجد  بعد المقابلة سائقين كالرك 10
 يوجد يوجد  بعد المقابلة مسئول تحصيل )تجارة أو حقوق( 10  يوجد يوجد  بعد المقابلة فني لحام 20
 يوجد يوجد  بعد المقابلة مسئول شئون إدارية )مؤهل عالي( 5  يوجد يوجد  المقابلةبعد  أمين مخزن 16
 يوجد يوجد  بعد المقابلة مدخل بيانات )نظم معلومات( 5  يوجد يوجد  بعد المقابلة مهندسين صيانة معدات ثقيلة ميكانيكا 5

 يوجد يوجد  حافز 500+2250 عمال إنتاج 70  يوجد يوجد 12 بعد المقابلة أفراد أمن 15
 يوجد يوجد  بعد المقابلة عمال بوفيه وخدمات 15  يوجد يوجد  بعد المقابلة عمال مخازن 15
 يوجد يوجد  بعد المقابلة مهندس جودة )علوم كيمياء( 18  يوجد يوجد  بعد المقابلة مهندس إنتاج 10

 شروط شغل الوظيفة:
 ذكور فقط. -1
 العمل بالعاشر من رمضان.  -2
 االنتقاالت داخلية فقط من السكن إلى مقر العمل. -3
 سنة. 40سنة وباقي الوظائف حتى  30المؤهالت العليا السن حتى  -4

 
 

 شروط شغل الوظيفة: 
 40 - 18العمال السن من  -1
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[Type text] 
 

 

 تابع مصنع المفروشات  ( مصنع مفروشات2)
ساعات   الراتب الشهرى بيان االحتياجات

 العمل
ساعات  الراتب الشهري االحتياجاتبيان   اقامة انتقاالت

 العمل
 اقامة انتقاالت

 ال يوجد يوجد 12 + حافز 2700يبدأ من  ( سائق كالرك1عدد )  ال يوجد يوجد 8 + حافز 2000يبدأ من  ( خياطة أورليه20عدد )
 ال يوجد يوجد 12 بعد المقابلة ( مسئول مبيعات1)  ال يوجد يوجد 12 + حافز 3400يبدأ من  ( عامل تعبئة20عدد )
 يوجد  يوجد 8 3500 ( فني صيانة غاليات1)  ال يوجد يوجد 12 + حافز 3400يبدأ من  ( عامل بوليش20عدد )
       ال يوجد يوجد 8 + حافز 2000يبدأ من  ( عامل مخزن10عدد )
       ال يوجد يوجد 12 + حافز 2000يبدأ من  ( أمن صناعي5عدد )
       ال يوجد يوجد 12 + حافز 3000يبدأ من  ( سباك2عدد )
       ال يوجد يوجد 12 + حافز 3000يبدأ من  ( نجار2عدد )
       ال يوجد يوجد 8 + حافز 2000يبدأ من  ( عمال خدمات2عدد )

 شروط شغل الوظيفة:
ناث.  -1  الخياطين ذكور وا 
 بقية الوظائف ذكور فقط. -2
 سنة. 35السن ال يزيد عن  -3

 

 الوظيفة:شروط شغل  
 مسئول مبيعات خبرة في المفروشات. -4
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[Type text] 
 

 ( شركة مالبس جاهزة4)  ( شركة حراسة وأمن3) 
ساعات   الراتب الشهرى بيان االحتياجات

 العمل
الراتب  بيان االحتياجات  اقامة انتقاالت

 الشهري
ساعات 
 العمل

 اقامة انتقاالت

 فني تجهيز خبرة   ال يوجد ال يوجد 9 2300 ( أفراد أمن ذكور15عدد )
بلة
مقا

د ال
بع

 
 ال يوجد يوجد 8

 ال يوجد يوجد 8 فني نسيج دائري خبرة  ال يوجد ال يوجد 9 2300 ( أفراد امن آنسات2عدد )

 ال يوجد يوجد 8 عمال طباعة خبرة      

 ال يوجد يوجد 8 عمال جودة ألوان      

 ال يوجد يوجد 8 مصمم جرافيك خبرة في ماكينات الديجيتال      

 ال يوجد يوجد 8 أخصائي تخطيط خبرة في مجال المالبس       

 ال يوجد يوجد 8 مهندس سالمة وصحة مهنية خبرة      

 شروط شغل الوظيفة:
ناث )آنسات(. -1  أفراد أمن ذكور وا 
سنة  30للذكور وحتى  سنة 40 – 23المؤهل متوسط، السن بين  -2

 .لإلناث
 م. 9م إلى  12م، من  4.3ص:  7.3 العمل بنظام الورديات من -3

 شروط شغل الوظيفة: 
فني التجهيز وأخصائي التخطيط يشترط مؤهل عالي إجادة اللغة اإلنجليزية كتابة   -1

 وقراءة. 
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[Type text] 
 

 ( سلسلة مطاعم5)
ساعات   الراتب الشهرى بيان االحتياجات

 العمل
 اقامة انتقاالت

  ال يوجد ال يوجد 9 2550 عضو فريق 8
      
      
      
      
      
      

 شروط شغل الوظيفة:
 متوسط ويفضل سياحة وفنادقذكور فقط، المؤهل   -1
 العمل بورديات متغيرة، يفضل سكان اإلسماعيلية -2
 اسبوعيًا ومتوفر وجبة يوميةاجازة يوم  -3
 مساًء في فرع السلطان كل يوم. 7ظهرًا إلى  2المقابلة من  -4
 تأمين صحي وتأمين اجتماعي. -5
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[Type text] 
 

 ( مصنع ألياف صناعية7)
ساعات   الراتب الشهرى بيان االحتياجات

 العمل
 اقامة انتقاالت

 ال يوجد يوجد 12 2500 عمال إنتاج ذكور 9
 ال يوجد يوجد 8 2000 عاملة بوفيه 1
 ال يوجد يوجد 12 2500 أعمال مساعدة 9
     

 شروط شغل الوظيفة:
 عام. 45عمال اإلنتاج ذكور فقط ، والعمل بنظام الورديات، السن حتى  -1
 عام.  40عاملة بوفيه إناث فقط، والسن حتى  -2
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[Type text] 
 

 ( شركة صناعات معدنية ووحدات التخزين 10 )  ( شركة مالبس جاهزة9)
ساعات   الراتب الشهرى بيان االحتياجات

 العمل
ساعات  الراتب الشهري بيان االحتياجات  اقامة انتقاالت

 العمل
 اقامة انتقاالت

 ال يوجد ال يوجد 9 بعد المقابلة ( مهندس ميكانيكا2)  ال يوجد يوجد 8 1400 –1250 أعمال مساعدة( 10)
 ال يوجد ال يوجد 9 بعد المقابلة ( مهندس إنتاج2)  ال يوجد يوجد 8 2900 - 1600 خياطين  (10)

 ال يوجد ال يوجد 9 بعد المقابلة صيانة( مهندس 2)  ال يوجد يوجد 8 لحين التدريب1200 دبلومات حديث التخرج للتدريب 
(4 )HR ال يوجد ال يوجد 9 بعد المقابلة ( مهندس مشروعات2)  ال يوجد يوجد  حسب الخبرة خبرة سنة أو سنتين 
 ال يوجد ال يوجد 9 بعد المقابلة ( مهندس تخطيط2)  ال يوجد يوجد 8 حسب الخبرة ( حسابات10)
 ال يوجد ال يوجد 9 بعد المقابلة ( مكتب فني2)  يوجدال  يوجد 8 1400 ( عمال نظافة5)
 ال يوجد ال يوجد 9 بعد المقابلة ( مبييعات10)  ال يوجد يوجد 8 بعد المقابلة فني ألوميتال ( 1)
 ال يوجد ال يوجد 9 بعد المقابلة ( فني لحام5)  ال يوجد يوجد 8 بعد المقابلة فني جبسون بورد( 1)
 ال يوجد ال يوجد 9 بعد المقابلة ( فني مكابس5)  ال يوجد يوجد 8 المقابلةبعد  فني لحام( 1)
 ال يوجد ال يوجد 9 بعد المقابلة شغل على الكمبيوتر CNC( فني 5)      

 شروط شغل الوظيفة:
 ال يشترط المؤهل. 28 – 18أعمال مساعدة السن من   -1
 ال يشترط المؤهل. 40 – 18خياطين السن من  -2
3- HR  عام. 30 – 25السن من 
جادة اللغة اإلنجليزية وبرامج 30الحسابات مؤهل عال، السن حتى  -4 ، يشترط الخبرة وا 

 الكمبيوتر.

 شروط شغل الوظيفة: 
 العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساًء. -1
 الجمعة والسبت أجازة أسبوعية. -2
 عام. 35يفضل الخبرة والسن حتى  -3
 العاشر من رمضان.العمل بمدينة  -4
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[Type text] 
 

 

 تصنيع مولدات كهربائية( شركة 12)  شركة تجميع  لوحات كهربائية (11) 
ساعات  الراتب الشهري بيان االحتياجات

 العمل
ساعات  الراتب الشهري بيان االحتياجات  اقامة انتقاالت

 العمل
 اقامة انتقاالت

فنى مقصص   3 –فنى تناية  3)
 فنى ماكينة ليزرر و بانش(( 3 -

 ال يوجد يوجدال  8 2250 عمال خدمات ذكور 2  ال يوجد يوجد 8 حسب الخبرة–بعد المقابلة 

       ال يوجد يوجد 8 لحام 3 (1)
 8 2500 فرد أمن 4

 
       ال يوجد يوجد

           
           
           

 شروط شغل الوظيفة:
عام،  30عالي وأداء الخدمة العسكرية والسن حتى فرد األمن يشترط مؤهل  -1

 ورديات متغيرة
 العمل باالسماعيلية -2
 .تأمين صحى و اجتماعى -3

 شروط شغل الوظيفة: 
 فقط، ذكور  -1
 عام 35حتى السن  -2
 تأمين صحي وتأمين اجتماعي. -3
 العمل باإلسماعيلية. -4
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[Type text] 
 

 شركة لصناعة البالستيك (14)  مواد غذائيةشركة توزيع  (13)
ساعات  الراتب الشهري االحتياجات بيان

 العمل
ساعات  الراتب الشهري بيان االحتياجات  اقامة انتقاالت

 العمل
 اقامة انتقاالت

 2000أساسي +  2000 ( مندوب وسائق10عدد )
كل ستة  3000عمولة + 

 شهور

 ال يوجد يوجد 12 بعد المقابلة ( مراقب جودة3)   ال يوجد ال يوجد غير محدد

 ال يوجد يوجد 12 بعد المقابلة مسئول تسويق ( 1)     

 ال يوجد يوجد 12 2500 ( عامل إنتاج5)     

           

           

 شروط شغل الوظيفة:
 ذكور، والمؤهل متوسط. -1
 رخصة مهنية ثانية أو ثالثة. -2
 سنة. 37السن حتى  -3
 تأمين صحي وتأمين اجتماعي. -4

   شروط شغل الوظيفة: 
 عام 35التسويق السن ال يزيد عن مسئول  -1
 عام. 30عامل إنتاج السن ال يزيد عن  -2
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[Type text] 
 

 شركة أدوات كهربائية (16)  العمال حفر قناة السويسشركة  (15)
الراتب  بيان االحتياجات

 الشهري
ساعات  الراتب الشهري بيان االحتياجات  اقامة انتقاالت ساعات العمل

 العمل
 اقامة انتقاالت

بعد  بحري ميكانيكى
المقابله 
حسب 
 الخبرة 

 ال يوجد يوجد 8 2200 - 1800 ( عامل إنتاج40)    12

          مساعد ميكانيكي بحري )شحام(

           بحري

           لحام كهرباء ومواسير
           براد تركيبات

 شروط شغل الوظيفة:
  أيام. 4يوم وأجازة  26، العمل 45ذكور فقط، السن حتى   -1
عافات االولية و شرط توافر اوراق الحتميات ) السالمة و الصحة المهنية و االس -2

 مكافحة الحرائق(
 إقامة كاملة على الشركة. -3
 تأمين صحي وتأمين اجتماعي. -4

 

  شغل الوظيفة:شروط  
  سنة. 45ذكور فقط، المؤهل متوسط أو إعدادية، السن حتى  -1
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[Type text] 
 

 شركة توزيع مواد غذائية (18)  شركة أمن وحراسة (17)
ساعات  الراتب الشهري بيان االحتياجات

 العمل
ساعات  الراتب الشهري بيان االحتياجات  اقامة انتقاالت

 العمل
 اقامة انتقاالت

اساسى  و 2500 مندوب مبيعات  3عدد   ال يوجد ال يوجد 12 2300 فرد أمن 10
 عمولة 2500

- - - 

بعد خصم  3000 ثانية سائق رخصة 2عدد   ال يوجد ال يوجد 12 3000 محاسب حديث التخرج 1
 التأمين و الضرائب

   

           
           
           

 شروط شغل الوظيفة:
 عام. 45إلى  22فرد األمن، المؤهل متوسط ، السن من  -1
 عام. 27إلى  22المحاسب، بكالوريوس تجارة، السن من  -2

  شروط شغل الوظيفة: 
 ل متوسط فيما فوقمؤهذكور ،  -1
 عام للسائق 45عام للمندوب و  حتى   30الى  23السن من  -2
 العمل باالسماعيلية -3
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[Type text] 
 

 شركة أحذية( 20)
ساعات  الراتب الشهري بيان االحتياجات

 العمل
 اقامة انتقاالت

( عامل إنتاج ال 25)
 ال يوجد يوجد 7 1500 – 1400 يشترط المؤهل

( عامل إنتاج 30)
مؤهل دبلوم صناعي 

 قسم كهرباء
 ال يوجد يوجد 7 1800

 شروط شغل الوظيفة:
ناث، السن من   -1  عام. 33إلى  18عمال اإلنتاج ذكور وا 
 –الواصفية  –المشروع  –أبو خروع  –المواصالت متوفرة لـ )ابو صوير  -2

 اإلسماعيلية( –أبو عططوة  –سرابيوم  –العالي  –المنايف  –المستقبل 
 األجازات الرسمية مدفوعة األجر. -3
 تأمين صحي وتأمين اجتماعي. -4
 العمل باإلسماعيلية. -5
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[Type text] 
 

 شركة مواد غذائية( 22)
ساعات  الراتب الشهري بيان االحتياجات

 العمل
 اقامة انتقاالت

 2500+  2500 مندوب مبيعات ( 3)
 عمولة

 ال يوجد ال يوجد 

     
     

     
 شروط شغل الوظيفة:

 خط السويس. ذكور فقط، العمل على -1
 ال يشترط المؤهل وال السن. -2
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[Type text] 
 

 ( شركة لصناعة الكتب24)  سلسلة مطاعم( 23) 
ساعات  الراتب الشهري بيان االحتياجات

 العمل
ساعات  الراتب الشهري بيان االحتياجات  اقامة انتقاالت

 العمل
 اقامة انتقاالت

يوجد  2800 ( فريق عمل50)
زيادة فى شهر 

 يناير

يوجد  9
انتقاالت 
 داخليه

 ال يوجد يوجد 12 2850 ( عمال انتاج30)  يوجد

           
           
           

 -شروط شغل الوظيفة :
 و المؤهالت من االعدادية -ذكور -1
 عام 32حتى 18السن من  -2
 العمل بمدينتى و الرحاب و التجمع الخامس و رأس البر -3
 ايام متصله(4اما اسبوعيه او ايام اجازة )االجازه  4يوم و   26العمل  -4
 تأمين صحى و  اجتماعى -5
 يوجد سكن للمغتربين و وجبات  و مواصالت داخلية -6

 شروط شغل الوظيفة: 
 عام 30السن حتى  -ذكور فقط -1
 مؤهل اعدادية على االقل  -2
 العمل بالعاشر من رمضان  -3
 تسجيل -4
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[Type text] 
 

 

 ( فندق 27)
ساعات   الراتب الشهرى بيان االحتياجات

 العمل
 اقامة انتقاالت

 يوجد يوجد 12 اضافي 200+  2200 ( فرد أمن5عدد )
 ( هاوس كيبنج10عدد )

 % خدمة12+  2200
 يوجد يوجد 10

 يوجد يوجد 10 ( استيوارت6عدد )
 يوجد يوجد 10 3500 ( فني معدات مطابخ1عدد )
 يوجد يوجد 10 3000 ( طباخ للعاملين2عدد )
     ( ويتر3عدد )

     
 شروط شغل الوظيفة:

 ذكور والمؤهل متوسط.  -1
 بدل انتقاالت. 200يوجد اتوبيس من القاهرة إلى شرم الشيخ والعكس +  -2
 توفير إقامة في سكن مكيف. -3
 يوميًا.( وجبات 3توفير عدد ) -4
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[Type text] 
 

 مصنع مالبس جاهزة( 30) 
ساعات  الراتب الشهري بيان االحتياجات 

 العمل
 اقامة انتقاالت

 ال يوجد يوجد  حسب الخبرة خياط سنجر وأوفر 10 
      
      
      
      
      
      
      
 شروط شغل الوظيفة: 

 ، العمل بمدينة فايدإناث فقط -1
 عام. 40ال يشترط المؤهل، السن حتى  -2
 السعيدية(. –أبو سلطان  –المواصالت )فايد  -3
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[Type text] 
 

 مستلزمات طبيه (  32 ) 
ساعات  الراتب الشهري بيان االحتياجات 

 العمل
 اقامة انتقاالت

سنوات  3خبرهكيمياء ( علوم 4) 
  يوجد 12 بعد المقابله  على االقل 

بدل  300+2000 عامل انتاج 24 
   12 ورادى 

   12 بعد المقابله مشرف   1 
   12 بعد المقابله مساعد مشرف    1 
 شروط شغل الوظيفة: 

 عدم التدخين   –للذكور فقط  -1
 العمل بالمنطقه الحرة  -2
 سنه  35السن اليزيد عن  -3
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[Type text] 
 

 حراسة وأمن( شركة 34)  ميناء دمياط –شركة شحن وتفريغ  (33) 
الراتب  بيان االحتياجات

 الشهري
ساعات 
 العمل

الراتب  بيان االحتياجات  اقامة انتقاالت
 الشهري

ساعات 
 العمل

 اقامة انتقاالت

 يوجد داخلي 12 3000 ( فرد أمن للعمل العاشر من رمضان100)  يوجد يوجد 12 3500 ( سائقين معدات ثقيلة )لودر(5)

في االشراف ال  ( مشرف أمن بمدينة بدر خبرة1)  يوجد يوجد 12 3500 ( سائقين معدات ثقيلة )حفار(5)
 تقل عن عامين

 يوجد داخلى 12 4200

 يوجد داخلى 12 6500 خبرة ويجيد اإلنجليزية مشرفين امن بموقع امازون  يوجد يوجد 12 3000 ( سائقين معدات ثقيلة )كالرك(5)

 يوجد داخلى 8 3000 عام (40:  21شهور) 3مراقبيين كاميرات خبرة       

 360+  2200 بمدينتي الرحاب والشروق عامل خدمات للعمل 50      
 بدل وجبة

 يوجد داخلى 9

 شروط شغل الوظيفة:
 سنة. 45العمل بميناء دمياط، السن حتى  -1
 الشركة توفر السكن والمواصالت وبدل وجبات نقدي. -2
 تأمين صحي وتأمين اجتماعي. -3
 أيام أجازة. 6يوم عمل و 24أيام اجازة أو  3يوم و 12العمل  -4

 الوظيفة:شروط شغل  
مراقبيين  -مشرف االمن مؤهل عالي -ذكور فقط،  االمن المؤهل حتى اإلعدادية بشرط إجادة القراءة والكتابة -1

 الكاميرات مؤهل متوسط
 أيام اجازة مدفوعة األجر، فيزا لتسهيل استالم المرتب. 4سنة،  45حتى  21السن من  -2
 ايام اجازة 4يوم و  26اللعمل —تأمين صحي واجتماعي، زي عمل مجاني -3
 سكن للمغتربين ومواصالت داخلية من السكن إلى موقع العمل. -4
 متاح فرص للترقي، وزيادة سنوية في المرتبات. -5
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[Type text] 
 

 

 مصنع شرابات( 36)  شركة خدمات نقل بري (35) 
ساعات  الراتب الشهري بيان االحتياجات

 العمل
الراتب  بيان االحتياجات  اقامة انتقاالت

 الشهري
ساعات 
 العمل

 اقامة انتقاالت

تريال   -( سائق رخصة اولي15)
صندوق وسائق سايلو  2قالب 
Sailo 

 يوجد دال يوج  7000
 ال يوجد يوجد 8 1800 ( عمال إنتاج20) 
 ال يوجد يوجد 8 1600 ( عمال جودة20) 
 ال يوجد يوجد 8 1500 ( عمال تعبئة20) 

 ال يوجد يوجد 8 1500 ( عمال خدمات4)      
 ال يوجد يوجد 8  ( مرشن دايزر إناث مؤهل عالي5)      

 شروط شغل الوظيفة:
 ذكور، ال يشترط المؤهل. -1
 اجازة  10يوم و 20عدد أيام العمل  -2
 سنوات عللى اصددار الرخصة 5شرط مرور – 48حتى  30السن من  -3
 تأمين صحي وتأمين اجتماعي. -4
 اإلقامة بسيارة مجهزة للنوم . -5
 من األحد إلى األربعاءالمقابالت  -6

 

 شركة تصنيع عصائر  (37) 
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[Type text] 
 

ساعات  الراتب الشهري االحتياجاتبيان 
 العمل

 اقامة انتقاالت

 عامل زراعى  15
 يوجد يوجد 8 2500

     
     

 شروط شغل الوظيفة:
 ذكور فقط  -1
 سنه 35إلى  18السن من  -2
 وادى المالك التل الكبير  -3

 


