
عدد الوظيفةاسم المؤسسة/ الشركةرقم االنتساب
البريد االلكترونيرقم الھاتفالمؤھالت المطلوبةالعمال

ذو خبرة7عمال تقطيب
ذو خبرة5عمال درزه على المكنة
ذو خبرة4عمال تفصيل على القماش

2عمال كوي
5عمال تطريز
2عمال للصباغ
2عامل تنظيفات

Quality Control Laboratory / Inspector1Scientific Bachelor degree

Quality Control Laboratory / Document Controller1Scientific Bachelor degree

Quality Assurance / Inspector1Scientific Bachelor degree

138
شركة دباس للصناعة 

1دھان بودرةش.م.ل.

  يعمل بجد ومھارة جيدة في التعامل مع األخرين يجيد الكتابة والقراءة، الحد األدنى 
من مھارات الكمبيوتر الخبرة سنتين مع معرفة التقنيات المتعلقة بدھن البودرة، 

مسؤول عن إعداد وتشغيل خط اإلنتاج، وعن الصيانة وعن التسليم على الوقت المحدد 
للبضاعة بالجودة المطلوبة

01/486311jaoun@debbas.com

OFFSET PRINTING‐LINE ASSISTANT1مؤسسة ميشال نجيم ش.م.ل356
cleaning rollers and production surveillance of metal sheets 
printing line, previous experience in the printing industry 

preferred
01/689032info@etsnoujaim.com

شركة فاكيوم باغز ش.م.م.1458
عمال للعمل على االت تصفيح األفالم البالستيكية 

(Lamination) /االت سحب ھذه األفالم (Extrusion)/مراقبو 
7جودة لھذه الصناعة

على المتقدمين لھذه الوظائف أن يكونوا من حملة المتياز الفني‐اختصاص:
Electro‐mecanique/ Electronique 

01/878578info@vacuumbags.lb

2مشغل لخطوط تعبئة 
1عامل كھرباء صناعي  

1ميكانيكي للصيانة 

عمال (الخياطة و صنع الغالفات والتذھيب والتفصيل والتغراية دار الفن للتجليد1487
والتجليد والتبكيت)

01/691510darelfanbinding@gmail.com

Supply Chain Manager15 years’ experience in supply chain procedures and systems

Software Developer2Good experience in PHP and C#

BT or TS mechanical
Ability to interpret industrial drawings

Multitasking skills
Quick learning skills
Positive Attitude
Attention to detail

Experience: 0 to 2 years

ddagher@arwan.lb.com

01/877335  مؤسسة غاتينوللي 1747

1788
شركة اروان للصناعات 
07/996002الدوائية "لبنان" ش.م.ل.

الئحة بالوظائف الشاغرة في المصانع

samer.saliba@somp.com.lb 01/886234 1416
الشركة الشرقية للمعادن 

1عامل ماكنةالثمينة ش.م.ل.

1658
شركة جونيت للصناعة 

08/803900junetjma@yahoo.comوالتجارة ش.م.ل.

09/925990hrd@generalpaint.biz 259
شركة الدھانات العامة 

ش.م.ل

accounting@gattinollicouture.com
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البريد االلكترونيرقم الھاتفالمؤھالت المطلوبةالعمال

كوزمالين76/901 عاملة نظافة دوام ليلي من 4:30 الى 2:00فارمالين / 03/888310pharmaline@maliagroup.comعامل /
Marketing developer1
Marketing manager1

Social media manager 1
External sales 1
1مندوب مبيعات فان 
2سائق بيك أب 10طن

HDPE 4فني ماكينات حقن و نفخ بالستيك
PET 4فني ماكينات حقن و نفخ بالستيك

2فني تصنيع خلطات منظفات 
14عمال تعبئة و تغليف

10خياطة 
2كوي
2تفصيل

2توضيب وتغليف
2حمال 

2مساعد نجار 
3مساعد معلم على مكنات طوي، شك وبرش

2عمال في قسم التسليم
1مساعد على مكنات طباعة
3عمال في قسم اليدوي

Prepress Operator (Finalizer)1
Customer Service Representative1

Junior Accountant1
Sales Representative1
Production Manager1

Logistics Department supervisor1

ً /سكان محيط الشركة1حداد الخبرة ضرورية/ النجاح بامتحان IRRI/عمر صغير نسبيا
التوضيب/ و , البضائع الشركة/استالم منتجات (تسليم عمال

تصنيع البيوت  الزراعية/ ترتيب طلبيات الري/ تركيب البيوت 
الشركة) مشتل في العمل الزراعية/ البيوت صيانة الزراعية/

ً /سكان محيط الشركة2 عمر صغير نسبيا

2عمال تلحيم كھرباء 
2عمال مخارط 
3عمال براسات 
1عمال دھان 

1عامل سمكري 
1عامل كھرباء 

1خياط
1عامل تصنيع فرشات راصور

1 معلم قص اسفنج على منشار واقف ودوار

06/435713ramiferri@hotmail.com
شركة احمد فري واوالده 

ش.م.م. 1451

04/296381edmond@lgtanks.com
الشركة اللبنانية االلمانية 
لصناعة الخزانات ش.م.م. 1593

شركة فيبراكو ش.م.م 112701/888832melina@phibraco.com

09/217917bassamrahmeh@gmail.com شركة ماني دورو ش.م.م. 550

nathalied@arab‐printing‐press.com 01/ 510050 المطبعة العربية ش.م.ل. 831

09/796143 info@robinsonagri.com روبنسون اغري ش.م.م. 1647

johnny.korban@zaidan.com 01/878714 شركة زيدان  ش.م.ل 487

08/641781mohamad_amora@hotmail.com
محمد عبد الحفيظ عبدوني ‐ 

ليبرازيل 1643
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عدد الوظيفةاسم المؤسسة/ الشركةرقم االنتساب
البريد االلكترونيرقم الھاتفالمؤھالت المطلوبةالعمال

قراءة وكتابة االرقام والكلمات باالجنبي1عامل داخل المعمل على االنتاج
دفتر عمومي 10 طن / قراءة وكتابة االرقام والكلمات1سائق

استعمال الكمبيوتر1مسؤول مكتب المبيعات
استعمال الكمبيوتر1سكرتير

قراءة وكتابة االرقام والكلمات باالجنبي1عامل في الستوك
شھادة كيمياء او ما يعادلھا1مسؤول االنتاج
استعمال الكمبيوتر1مسؤول الستوك

شھادة محاسبة1محاسب
03/182066recruiting.lebanon1999@gmail.comالشھادة والخبرة غير ضروريتينموظفين في قسم االنتاجبالستي الب ش.م.م.1397

Maintenance Assistant electro‐mechanic, including experience in Food Pumps
Filling and Labelling Machine Operator 3 years of experience

Production Supervisor Food Production and Manufacturing experience
Assistant Plant Manager Food Production and Manufacturing Experience

Procurement and logistics Manager 
Warehouse Keeper 4 years of experience, bilingual

Food Products Research and Development
General Labor/workers عتالة وتستيف و توضيب

Food الغذائية العلوم او الطبيعية او الكيميائية العلوم في اجازة على حاصلة
يوازيھا ما Science

خبرة في مجال المختبرات (يفضل الصناعية) اقلھا سنتين.
    ISO22000:2018  , HACCP معرفة في

 EXCEL, WORD, POWERPOINT معرفة بال
اجادة اللغة العربية واالنكليزية ويفضل الفرنسية 

الشھادة المطلوبة 1BTعمال مخرطة صناعية
الشھادة المطلوبة 7BTعمال ميكانيك صناعي
الشھادة المطلوبة 1BTعمال كھرباء صناعية
1معلم ونش وشلة
1معلم صاروخ

3معلم قص ( منشار)
عامل حمال ) 5عمال في ورشة المصنع (

5 سنوات خبرة5عامل مخارط
5 سنوات خبرة2عامل طعاجة

5 سنوات خبرة8لحام (كھرباء وارغون)
5 سنوات خبرة2أمين مستودع
سنتين خبرة وما فوق3صيانة

سنتين الى ثالثة سنوات خبرة2مھندس ميكانيك صناعي
Carpenters ( factory + delivery team) 01/293333hr@citifurniture.netشركة مدينة المفروشات 1470

خمس سنوات خبرة في صناعة الملبوسات أو الحقائب4عامل درزة درجة أولة
 سنتين خبرة في صناعة الملبوسات أو الحقائب4عامل درزة درجة ثانية

دون خبرة6مساعد 

1362
المعمل الوطني لمصبوبات 
االسمنت والبالط (البستاني، 
و المالح وشركاھم ش.م.م.)

09/220894‐5info@unbc‐lb.com

hr@pastelpaints.com 71/920202 1253
شركة باستيل للصناعة 
الكيميائية ش.م.ل.

55
شركة تريباك للصناعات 

ahmad.itani@tripak.comالغذائية ش.م.ل. 05/433633

hr@sabitech.com

rima@freiha.com

 ‐ 05/430675سيبكو63
05/431048 

Sipco@sipcolb.com

01/900940شركة فريحه فود ش.م.ل.1660 quality controller/Laboratory technician

شركة سابيتك للصناعة 
والتجارة ش.م.م. 1266

1

09/926927

1799
برو بالس كرييتيف (شركة 

01/693395feras@profoc.comتضامن)
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عدد الوظيفةاسم المؤسسة/ الشركةرقم االنتساب
البريد االلكترونيرقم الھاتفالمؤھالت المطلوبةالعمال

شھادة 5BTتقنيين في مجال الكھرباء الصناعي
شھادة 5BTتقنيين في مجال الميكانيك الصناعي

ذو خبرة15عامل ماھر
دون خبرة20عامل عادي

3‐2 كھرباء صناعي1تقني فني كھرباء صناعي
3‐2 ميكانيك صناعي2تقني فني ميكانيك صناعي

3‐2 كھرباء صناعي1مھندس كھربائي
5‐4 ميكانيك صناعي1مھندس ميكانيك 

2‐10نجار
3‐22سائق رافعة شوكية
5‐13مسؤول سالمة وأمن

2‐0 صناعي3مراقب جودة
2‐0 صناعي3مشّغل مكنة

شركة جمّيل اخوان ش.م.ل 9309/980122rima.hayek@gemayelfreres.co

10
شركة صناعة المعادن 

09/220163hrsidem@gmail.comش.م.ل ‐ سيدم
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