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 المؤهل تباالر المهنه
عدد 

 ساعات

 العمل

طبيعة 

 العمل
ايام  مكان العمل

 االجازة

 شهريا
 تفاصيل اخرى اقامة تامينات السن

 

 

 

 

افراد 

 امن

 

 

 

 

 

  - نعم نعم 45-22 4 ابو رواش اجانس 12 متوسط 1850

 وجبات -ساكن فى الشرقية يكون –مواصالت  ال نعم 40-21 4 العاشر من رمضان مصنع 12 قراءة وكتابة 1500

 لياقة بدنية –حسن مظهر  ال نعم 40-21 4 التجمع الخامس بنك 12 قراءة وكتابة 1850

 وجبات  نعم نعم 45-22 6 العاشر من رمضان شركة 12 متوسط 1400

 - نعم نعم 50-22 4 موقف العاشر اجانس 12 كتابة-قراءة 1400

 - ال نعم 45-22 4 المعادى مول 12 متوسط 1700

 لياقه بدنيه –حسن مظهر  –وجبات  ال نعم 45-22 4 المهندسين فندق 12 متوسط 1600

 نعم نعم 39-22 6 الساحل الشمالى شركة 8/12 متوسط 2000
ال  –لياقة بدنية  –حسن مظهر  –خبرة فى االمن او دخل جيش  –اوفرتايم 

 سم طول 170يقل عن 

المعادى  –المهندسين  –لزمالك ا سفارت وبنوك 8/12 متوسط 2000
 ال نعم 39-22 6 وسط البلد –جاردن سيتى  –

 –حسن مظهر  –خبرة فى االمن او دخل جيش  –لغة ممتاز  –اوفرتايم 
 سم طول 170ال يقل عن  –لياقة بدنية 

 12 كتابة-قراءة 1200
 - نعم نعم 50-22 4 القطامية جراج سيارات

 12 متوسط 1400
 مواصالت  نعم نعم 50-22 4 قف العاشرمو مركز سيارات

 - ال نعم 50-22 4 مساكن شيراتون مخبز 12 متوسط 1300

 - ال نعم 40-22 4 القاهرة الجديدة مساكن 8 كتابة-قراءة 1400

 اسبوعين عمل  واسبوع اجازة نعم نعم 35-22 10 بورسعيد ميناء 12 كتابة-قراءة 1600

 وجبات يومية 3 نعم نعم  40-22 4 ين السخنةالع قرية 12 كتابة-قراءة 1300

 وجبات يومية 3 نعم نعم  40-22 4 الساحل قرية 12 كتابة-قراءة 1300

 اوراق كاملة نسخة اصلية نعم نعم 45-25 4 القاهرة الجديدة فلل وزراء 12 متوسط 1700

 وجبات -سخة اصلية اوراق كاملة ن نعم نعم 55-25 4 القاهرة الجديدة كمباوند 12 متوسط 1200

 وجبات 3 نعم نعم 45-22 4 الساحل  قرية 12 متوسط 1200

 - ال نعم 40-22 4 المعادى اجانس 12 متوسط 1100

 - ال نعم 40-22 4 القاهرة الجديدة مول 8 متوسط 1100

 - نعم نعم 45-22 4 اكتوبر -المعادى  مخزن 12 متوسط 1700

 - نعم نعم 40-20 4 احلالس مول 12 قراءة وكتابة 1600
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 امن

 مواصالت نعم نعم 45-22 4 الرحاب كمباوند 12 قراءة وكتابة 1650

 - نعم نعم 40-20 4 العين السخنة قرية 12 قراءة وكتابة 1700

 - نعم نعم 45-22 4 الشيخ زايد كمباوند 12 متوسط 1500

 - ال نعم 40-21 4 التجمع مول 8 متوسط 1300

 - نعم نعم 40-21 4 بورتو كايرو يالتف 12 متوسط 1500

 مواصالت -بدل انتقاالت  –سكن مكيف  –وجبات يوميا  3 نعم نعم 40-21 4 العين السخنة فندق 8 متوسط 1200

 - ال نعم 40-22 4 المعادى مول 8 متوسط 1200

 - ال نعم 40-22 4 التجمع مول 8 متوسط 1350

 مواصالت نعم نعم 40-22 4 وبراكت -ابو رواش  شركة 12 متوسط 1650

 مواصالت نعم نعم 40-22 4 البراجيل شركة 12 متوسط 1750

 لياقة بدنية عالية – 185طول ال يقل عن  –مواصالت  نعم نعم 40-22 4 البراجيل شركة 12 متوسط 2200

 - ال نعم 40-22 4 مكرم عبيد بنك 8 متوسط 1400

 وجبات  3 نعم نعم 45-25 4 الرحاب كمباوند 12 متوسط 1200

 مواصالت نعم نعم 50-22 4 بدر مصنع اثاث 12 متوسط 1500

 يشترط اوراق كاملة نعم نعم 45-18 4 اكتوبر شركة 12 ال شرط 1650

 يشترط اوراق كاملة –نقبل طالب شرط االقامة  نعم نعم 45-21 4 المعادى شركة 12 ال شرط 1700

 - ال نعم 45-25 4 اكتوبر شركة 8 متوسط 1100

 - نعم نعم 45-22 4 اكتوبر -المعادى  مخزن 12 قراءة وكتابة 1450

داتا انترى + 

 كول سنتر

 فترة تدريب مدفوعة االجر ال نعم 40-16 4 الجيزة شركة 7 متوسط 900
 - ال ال 40-16 - المنزل شركة - متوسط +عموالت200

 /عموالت 
 - ال ال 04-16 - المنزل شركة - متوسط تارجت

 سفارات 12-8 عالى 2400 مشرفين امن
المعادى  –المهندسين  –الزمالك 

 ال نعم 39-25 8 وسط البلد –جاردن سيتى  –
ال  –لياقة بدنية  –حسن مظهر  –لغة ممتاز  –خبرة فى االمن  –اوفرتايم 

 سم طول 170يقل عن 

 سفارات 12-8 عالى 2600 ضباط احتياط
المعادى  –المهندسين  –الزمالك 

 ال نعم 39-25 8 وسط البلد –جاردن سيتى  –
 170ال يقل عن  –لياقة بدنية  –حسن مظهر  –خبرة فى االمن  –اوفرتايم 

 سالح صاعقة او مشاة او شرطة عسكرية  –سم طول 

 سفارات 12-8 عالى 5500 مدير امن 
المعادى  –المهندسين  –الزمالك 

شرط  – او بحرية عقيد(قوات مسلحه –رائد  –رتبة )مقدم  ال منع 50-39 8 وسط البلد –جاردن سيتى  –
 خبرة -حسن مظهر  –لياقة بدنية  –اوفارتايم  – لغة ممتازة

 خبرة سنتين –مواصالت  نعم نعم 35-25 4 بدر شركة 8 عالى 2000-1500 محاسبين
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 –الشرقية  –المنيا  –القاهرة  استيراد وتصدير 8 متوسط 2000 مشرف مبيعات
خبرة فى  –% عمولة مبيعات  0.5 –خبرة سنة  –بدل انتقال  ال ال 45-25 4 بنى سويف –االقصر  –يوم الف

 قطاع التموين

  

 

 سائقين

 رخصة اولى او ثانية –وجبات  نعم نعم 35-22 4 الدقهلية مصنع - ال شرط 1300

امضاء ايصال  – و مهنيةخاصة ا اى رخصة قيادة –اوفارتيم  ال ال 45-25 4 فروع اثاث 9 متوسط 1700
 اجازات رسمية –يستلم سيارة  –امانة 

 3خبرة  –عموالت زيادة على الراتب  –رخصة اولى او ثانية  ال نعم 60-30 4 مطار القاهرة ليموزين 12 متوسط 1000
 سنين

 ثالثةرخصة  –ين خبرة سنت –مواصالت  نعم نعم 50-27 8 القاهرة-القرية الذكية سياحة 12-10 قراءة وكتابة 1800

 رخصة اولى او ثانية –خبرة سنتين  –مواصالت  نعم نعم 50-27 8 القاهرة-القرية الذكية سياحة 12-10 قراءة وكتابة 2000

 ال نعم 53-35 4 الشيخ زايد عائلة سفراء 12-8 متوسط 4000
 رخصة مهنية –يشترط لغة ممتاز  – 4*4سيارة  خبرةيشترط  –اوفرتايم 

 سم طول 170ال يقل عن  –لياقة بدنية  –ر حسن مظه –

 مواصالت -رخصة ثانية  ال نعم 42-25 4 فروع مواد غذائية - ال شرط 2600

المعادى  –المهندسين  –الزمالك  سفارات وبنوك 12-8 متوسط 2200
 ال نعم 39-22 8 وسط البلد –جاردن سيتى  –

سم  170ال يقل عن  –لياقة بدنية – رخصة مهنية –اوفرتايم  -سائق امنى 
 لغه ممتاز –خبرة فى االمن او دخل الجيش وقضى خدمتة  –طول 

عمال 

 تعبئة

 وانتاج

 مكافئات -مواصالت  نعم نعم 40-16 4 اكتوبر مصنع 12 ال شرط يوميا 55

 اوفرتايم نعم نعم 40-18 4 اكتوبر مصنع 10 ال شرط 1400

 مواصالت -شاى  –وجبات  ال نعم 40-18 0 ابو رواش مصنع 12 ال شرط 1800

 مكافات نعم نعم 40-18 0 اكتوبر مصنع 12 ال شرط 1800

 ال نقبل طالب –المؤهل  –البطاقة  –شهادة ميالد  –اوراق التجنيد  نعم نعم 30-20 4 مدينة نصر شركة 10 متوسط 1500

 اوفرتايم نعم نعم 40-18 0 اكتوبر مصنع 10 ال شرط 1800

عمال    

 نظافة

 السبت عمل ساعتين فقط –الجمعة اجازة  –رجال وسيدات  –تبس  ال نعم 70-16 8 الجيزة بالكامل سنترال 8 ال شرط 008

 السبت عمل ساعتين فقط –الجمعة اجازة  –رجال وسيدات  –تبس  ال نعم 70-16 8 الجيزة بالكامل سنترال 8 ال شرط 900

مندوب 

 مبيعات

 لباقة تحدث –حسن مظهر  نعم نعم 30-20 4 ة نصرمدين شركة 10 متوسط +عمولة1500

 خبرة سنة –مواصالت  ال نعم 29-22 4 فروع مواد غذائية - فوق متوسط 2600

 لباقة تحدث –حسن مظهر  نعم نعم 30-20 4 مدينة نصر شركة 10 متوسط 1700 محصلين
 لباقة تحدث –ر حسن مظه نعم نعم 30-20 4 مدينة نصر شركة 10 متوسط 1700 مندوب مشتريات
 - ال نعم 35-22 4 فروع شركة 12 فوق متوسط 2500 مديرين محالت
 شيفت صباحى فقط ثابت –عموالت  ال نعم 30-20 4 عباس العقاد شركة 8 عالى +عمولة1250 تيلى سيلز بنات

مهندسين معمارى 

 او مدنى

 -مصر االسماعيلية  مواقع 8 عالى 5500-6000
 خبرة عشر سنوات-بدل انتقاالت –مواصالت  –مهندس استشارى  نعم نعم اى سن 4 السويسمصر

سيعمل  –الموقع الحالى فى طريق مصر االسماعيلية الصحراوى 
 –مبانى سكنية عبارة عن فيالت  –على مواقع كمبوندات انشائية 

 -مصر االسماعيلية  مواقع 8 عالى 7000 الموقع يتغير كل فترة كلما يكتمل
 ال نعم سناى  4 السويسمصر



 /www.tag-job.com                                       https://www.facebook.com/groups/tagseekers                                                            شركة تاج للتسويق                  24/8/2016   

 وجبات نعم نعم 50-22 8 كبرى القبة –التجمع  شركة - ال شرط 1600 فنى سباكة

 وجبات نعم نعم 50-22 8 كبرى القبة –التجمع  شركة - ال شرط 1700 فنى كهرباء
 خبرة سنة –مواصالت  –اوفارتايم  ال نعم 32-22 4 المرج صيانة 9 متوسط 1200 مساعد ميكانيكا

 خبرة سنة –اوفارتايم  ال نعم 32-22 4 المرج صيانة 9 متوسط 1400يبدأ داتمسئولين توري
 سنة خبرة نعم نعم 40-22 4 المعادى شركة 10 متوسط 2000-1500 فنيين مساعدين
 سنوات خبرة 3 نعم نعم 40-22 4 المعادى شركة 10 متوسط 3500-3000 فنيين الومنيوم

لدية  –خبرة سنتين على االقل  –يوم اجازة شهريا  15 –وجبات 3 نعم نعم 40-22 15 فروع بالقاهرة 10 مطار 8 مراقبة جوية االف 10 مراقب جوى
 ترخيص مراقبة جوية

 -سنوات 3خبرة  –حسن مظهر  –لغة ممتاز  - وجبات 3 - سيدات ال نعم 28-22 8 فروع بالقاهرة 10 شركة مالحة جوية 8 عالى الف 13 سكرتير تنفيذى
 مواصالت 

 -سنوات  3خبرة  –حسن مظهر  –لغة ممتاز  -وجبات  3 ال نعم 28-22 8 فروع بالقاهرة 10 شركة مالحة جوية 8 عالى فاال 7 شئون ادارية
 مواصالت 

 -سنوات  3خبرة  –حسن مظهر  –لغة ممتاز  -وجبات  3 ال نعم 28-22 8 فروع بالقاهرة 10 شركة مالحة جوية 8 عالى االف 8 عالقات عامة
 مواصالت

 -سنوات   3خبرة  –حسن مظهر  –لغة ممتاز  -وجبات  3 ال نعم 35-22 8 فروع بالقاهرة 10 شركة مالحة جوية 8 لىعا االف 6 مديرة تسويق
 مواصالت

 -سنوات  3خبرة  –حسن مظهر  –لغة ممتاز  -وجبات  3 ال نعم 35-22 8 فروع بالقاهرة 10 شركة مالحة جوية 8 عالى دوالر 5000 مديرة اعمال
 مواصالت

 -سنوات  5خبرة  –حسن مظهر  –لغة ممتاز  -وجبات  3 ال نعم 35-22 8 فروع بالقاهرة 10 شركة مالحة جوية 8 الىع االف 10 مدير مشتريات
 مواصالت

 سنوات 5خبرة  –اوفارتيم  –مواصالت  نعم نعم 50-22 4 بدر اثاث 8 ال شرط 2000-1500 نجارين

 

 تغل علطولالن لو بعتو هيش السرعه , يرجى ضغط االعالنات عليهاوعلى وجه  : مطلوب فيها اعداد كبيرة  كدةاى وظيفة متلونة 

 

 الموقع وزور

job.com-www.tag 

 شوف فيه ايه جديد يمكن تفيد الناس وتوفر على نفسك وتخليهم يعرفو معلومات اكتر من علية

 -الرجاء ارسال العميل باالوراق كامله حتى يتم تعيبنه فورا :

http://www.tag-job.com/
http://www.tag-job.com/
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 قاالورا المهنة
 افراد امن

 مشرفين امن
 ضباط احتياط

 مدير امن
 مندوب مبيعات

 محصلين
 مندوب مشتريات

 فنى سباكة
 فنى كهرباء

 مساعد ميكانيكا
 مسئولين توريدات
 فنيين مساعدين
 فنيين الومنيوم

 نجارين

 
 

 فيش وتشبيه موجه لشركه تاج -
  التجنيد –
 المؤهل –
 البطاقه  –
 صور شخصيه 6 –
  لو متوفره  شهادات الخبرة -
 كعب عمل  -
 شهادة ميالد –

 داتا انترى + كول سنتر
 

 صورة شخصية – البطاقة

 محاسبين
 مشرفين مبيعات
 مديرين محالت

 –البطاقة  –شهادة ميالد  –كعب عمل  –التجنيد  –سى فى  –صور شخصية  6 –شهادة خبرة  –المؤهل 
 كارنية النقابة

 – كعب عمل – الرخصة –صور شخصيه  6 –البطاقة  –المؤهل ان وجد اصل وصورة  –التجنيد  –فيش وتشبيه موجه لشركة تاج  سائقين
 تحليل مخدرات –شهادة صحية  –المؤهل  –شهادة ميالد 

 عمال تعبئة وانتاج
 عمال نظافة

 صور شخصية  4 –شهادة ميالد  –البطاقة 



 /www.tag-job.com                                       https://www.facebook.com/groups/tagseekers                                                            شركة تاج للتسويق                  24/8/2016   

 عب عملك –صور شخصيه  4 –شهادة ميالد  –المؤهل  –البطاقة  تيلي سيلز

شهادة  –كعب عمل  –التجنيد  –صور شخصية  6 –سنوات  10شهادات خبرة مدتها  –المؤهل  -سى فى  مهندسين
 الدورات التدريبية –كارنية النقابة  –البطاقة  –ميالد 

 مراقب جوى
 سكرتير تنفيذى
 شئون ادارية
 عالقات عامة
 مديرة تسويق
 مديرة اعمال

 مدير مشتريات

 سى فى 
 البطاقة 

 شهادة ميالد
 كعب عمل

 فيش وتشبية موجه لشركة تاج
 شهادات خبرة  -شهادة صحية 
 تصريح عمل

 

 الرجاء االهتمام باعطاء معلومات للعميل كاملة بدون فقدان شيء 

 الرجاء االهتمام بالعميل اكثر من ذلك

 الرجاء التركيز اثناء العمل

 الرجاء مراجعه الداتا بالكامل النه هناك وظائف قديمة تم تعديلها فى المواعيد او االوراق او الشروط


