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شقه فاخره في منزل بالجابريه 
قطعة 9 -  3 غرف نوم + غرفة 
خادمه + 3 حمامات باإلضافة 

الي مطبخ وصاله - 99028884
 لإليجار شقة كبيرة في أشبيلية 
قطعة )١( أرضي مدخل خاص  
}٣( غــرف نــوم + )٣( حمامات  
+ صاله كبيره  + غرفة معيشه 
غرفة خادمة مطبخ مجهز جديد 
لــه مــدخــل خــاص  +  ستاليت 
مـــركـــزي ومــوقــفــيــن مظللين  
المطلوب عائلة صغيرة مقابل 
والمسجد من  الجمعيه  فــرع 
المالك مباشرة  - ت؛ 66546300
ــقــادســيــة  ــة بــال ــق لـــإليـــجـــار ش
3 غرف  للمعاريس تتكون من 
منها ٢ ماستر وصاله و٣ حمام 

ومطبخ لإلستفسار 97770042

ــقــادســيــة  ــة بــال ــق لـــإليـــجـــار ش
3 غرف  للمعاريس تتكون من 
منها ٢ ماستر وصاله و٣ حمام 

ومطبخ لإلستفسار 97770042
لاليجار شقه في القرين ق١ تتكون 
من ٣ غرف وحده ماستر وغرفتين 
بينهم حمام غرفه شغاله صاله 
مطبخ غاز مركزي سنترال تشطيب 
ديلوكس ٢ موقف سياره االيجار ٥٠٠ 

دينار شامل - بومحمد 99692238
ــإليــجــار شــقــة فـــي الــســالم  ل
ــرف منهم  تــتــكــون مــن 3 غـ
واحدة ماستر و غرفتان بينهم 
حمام + غرفة خادمة بحمامها 
+ صالة كبيرة مطبخ مجهز - 
مصعد - موقف مظلل - سخان 
مركزي - تكييف مركزي -  قريبة 

من الخدمات 97884834 
لاليجار شقة في إشبيلية 3 غرف 
 2 + 2 حمام + صالة + مطبخ + 
موقف سيارة لالتصال / 55011146 

  

 
مطلوب لشركة كبرى بائعين إقامة 
قابلة للتحويل للتواصل 22656097

مطلوب لشركة مــوظــف او 
ــول سنتر.  موظفة اتــصــال ك
شرط الخبرة و التفرغ التام و 
شــرط اللباقة فــي التحدث و 
اإلقناع خبرة او بدون خبرة من 
الجنسية المصرية. واتساب 

كتابي فقط 60444886 

مطلوب بائع محل بقالة خبرة 
في إدارة البقاالت ومعرفة المواد 
الغذائية واسعارها وإقامة قابلة 

للتحويل. لإلتصال  65932010 
يطلب عمل مندوب عام خبره 
5 سنوات معرفه تامه بجميع 
ــدى ليسن وســيــاره  الــــوزارات ل
تر  لكمبيو ا و عه  لطبا با فة  معر
ــم تليفون  ــن - رقـ واالون اليـ
94986887 - واتساب/ 97328847

 
مطلوب مــنــدوب مبيعات لديه 
خبرة واسعة بمجال الخرسانة 
الجاهزة للعمل في شركة بوبيان 
للخرسانة الجاهزة. للتواصل يرجي 
ارسال السيرة الذاتية على ايميل  

iqudra@bubiyanreadymix.
com - هاتف رقم 50555657

مطلوب موظفة محاسبة للعمل 
بمكتب بالسالمية نصف دوام. 

لإلتصال علي رقم /  99220667 
ــؤون و  ــ ــدوب شـ ــنـ ــوب مـ ــل ــط م
ــديــه رخــصــة قــيــادة  ــوازات ل ــ جـ
وإقامة قابلة للتحويل 99341407

  
مطلوب برواتب مجزيه عمال 
تحميل وتوزيع للعمل فى شركة 
مواد غذائية - بالشويخ دوام 
كامل –  اقامة قابلة للتحويل 

)مادة 18( - ت / 66505591 

شركه معاهد صحية )سبا( - تطلب 
موظف إستقبال - المعاش 300 
دينار - الشروط الواجب توافرها 
: حسـن المظهر - خــبــرة بنفس 
المجال - إقـامه قابله للتحويل - 
يرجى إرسال السيره الذاتيه على: 

Kingsleymenspakuwait@
gmail.com

 
مــطــلــوب لــمــكــتــب أعـــمـــال : 
 full-time or ســكــرتــيــرة  
part-time: العمر 25-45 سنة 
 Contact: MOB: 99791980 -
 - Fax: 25326554 - Email:
intelligentandcreative@

gmail.com
مطلوب للعمل بجمعية نفع عام 
- سكرتير مؤهل جامعي او اقل - 
إقامة قابلة للتحويل - الدوام من 
األحد إلى الخميس من الساعة 
 Fax : 25375017  - 2:307:30 الي

Jobkwt2009@gmail.com

 
تصميم وتصوير

مــكــتــب الـــريـــان لــالســتــشــارات 
الهندسية بحاجه الــي رســام 

معماري ت 67702504

مطلوب موظف  IT - الــدوام ٨ 
ساعات - المقر في الرأي - ارسل 
Hr@dgkw.com - السيرة الذاتية

مركز طباعة في حولي الي 
ــات و  ــالن طــبــاع و مصمم اع
عامل 66096009 - 66899954

 
ــي +  مطلوب مــراقــب زراعـ
ســائــق رخــصــة عــامــة - ت: 

٥١٧٨١٩٠٠

عقارات
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مطلوب محاسب مصري دوام 
كــامــل أو نصف دوام للعمل 
بمصبغة في حولي ال يشترط 
الخبرة. 25744676 -  90949057 

  
مــطــلــوب مــدربــيــن تعليم قــيــادة 
السيارات لديهم شهادة جامعية 
أو دبلوم حاصلين على رخصة قيادة 

راتب ثابت وعمولة 99149420
مــطــلــوب مــدربــيــن تعليم قــيــادة 
السيارات لديهم شهادة جامعية 
او دبلوم حاصلين علي رخصة قيادة 

راتب ثابت و عمولة 99149420 
مطلوب سائق مؤقت صغيرة تتكون 
من 5 أفراد لمدة 3 شهور بالدعية علي 

دراية بمناطق الكويت 97327324 

  

  
سائق لديه رخصة قيادة سارية 
يــبــحــث عـــن عــمــل فـــي احـــدي 
الشركات و ليس المطاعم او 

توصيل الطلبات  97894161

   
محاسب مصري  خبرة طويلة 
فــي امــســاك الــدفــاتــر ومراجعة 
االرصدة وإعداد التقارير  والقوائم 
المالية وضبط الدورة المستندية 
المحاسبية - ولديه خبره بالبرامج 
المحاسبيه. يطلب عمل دوام 

كامل - متفرغ 60386600
محاسب حديث التخرج يجيد 
استخدام الكمبيوتر و البرامج 
الــمــحــاســبــيــة يــطــلــب عمل 
مناسب لالتصال / 60618202

 
متخصص فــي شــرح مــواد القانون 
بكلية الحقوق. حيث انني حاصل على 
ماجستير في القانون العام بجامعة 

أسيوط بمصر لالتصال: 55163419 

 
شاب يمني جامعي يبحث عن عمل 
إداري مندوب عام تحصيل ايجارات 
رخصة القيادة متوفرة و إجــادة 

استخدام الكمبيوتر 97100952

 
مدرس لفة عربية خبرة كبيره 
بمناهج الكويت والمراجعات 
واالمتحانات للمرحلة الثانوية 
والمتوسطة وتأسيس ضعاف 
الــمــســتــوي وتــدريــس الـــدور 

الثاني  ت/66644847
مــدرس لغة عربية سوري 
خبرة في تأسيس و تدريس 

جميع المراحل 66637189

 
معلم رياضيات - خبرة ٢٠عام بمناهج 
المتوسطة  المرحلة  الكويت فــي 
والثانوية مراجعات مستمرة قبل 
االخــتــبــار معلم متميز فــي صياغة 
االسئلة وتوصيلها للطالب بطريقة 

صحيحة - ت/ ٥٠٥٠٢٧٠٢ ٩٦٥+  
ــدرس ريـــاضـــيـــات متخصص  ــ مـ
ــج الـــكـــويـــت لــلــمــرحــلــة  ــاه ــن ــم ب
المتوسطة خبرة كبيرة بمناهج 
الكويت وقدرة فائقة على توصيل 
المعلومة مع تهيئة الطالب لحل 
نماذج االمتحانات - ت: 97498958

وظائف
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Home tuition available by 
professional teacher A / AS 
level IGCSE / Cambridge 
/ Edexcel /  British and 
American Schools / English, 
Maths, Science, Physics 
/ Chemistry / Calculus, 
Math 100 / Pre 110, 121, 
131, SAT / G. MAT, Algebra, 
Geometry Trigonometry, 
AUK / GUST / ACK / AUM 
Students, Exam - Call: 
50272775

 

 
Required for makeup 
and Lenses shop in Al 
Salmiya - Sales lady Good 
appearance - Transferable 
visa - Salary and duty 
t ime f ixed after  the 
interview - Contact by 
Whatsapp only 99378581
Wanted mobile sales man 
full-time and part-time,, for 
Kuwait  City,  - Call: 99594219 
Grocery store salesman 
required experience in 
managing groceries, food 
prices and transferable 
residence - Tel: 55560333 

Required Asian  sales lady 
good appearance computer 
skills and good dealer with 
customers age above 35 
years old Transferable visa  
- Tel: 50692141
Required for Sabah Al 
Salem Cooperative Society 
-  Salesman - Call: 97772176

  
Looking for Filipino barista 
for coffee shop in Assima 
Mall - Experience needed  
- Transfer residency - Send 
CV. 99288791

We are hiring Agricultural 
Engineer - Send your CV to: 
a.profhr@yahoo.com - Call: 
96665747 

Required For security company 
- Location Supervisor  - Hawally, 
Al Romi complex, 1St Floor, 
Office 1 - Applications to be send 
to E-mail: kuwaitjob19@yahoo.
com - 22626443 - 50285610
Required Courier  - Kuwaiti 
Driving license - Experience 
is a must - Transferable 
Visa No. 18 - Please send 
your CV to Email Address: 
hr_re_vacancy@yahoo.com
Urgently required Nurse 
with Bachelor of Nursing - 
Kindly send your updated 
CV, copy of CID, passport, 
d e g r e e  &  e x p e r i e n c e 
certificate to: ridi5044@
gmail.com or call # 68882489
Urgently required Dental 
Nurse with Nursing Diploma 
- Kindly send your updated 
CV, copy of CID, passport, 
d e g r e e  &  e x p e r i e n c e 
certificate to: ridi5044@
gmail.com or call # 68882489

Required For security company - 
Operation Supervisor  - Hawally, 
Al Romi complex, 1St Floor, 
Office 1 - Applications to be send 
to E-mail: kuwaitjob19@yahoo.
com - 22626443 - 50285610
Required For security company - 
Special Security Guards: Strong 
body + Experience + Over 180cm. 
- Hawally, Al Romi complex, 1St 
Floor, Office 1 - Applications to 
be send to E-mail: kuwaitjob19@
yahoo.com - 22626443 - 50285610
Urgently required Nurse 
with Nursing Diploma  - 
Kindly send your updated 
CV, copy of CID, passport, 
d e g r e e  &  e x p e r i e n c e 
certificate to: ridi5044@
gmail.com or call # 68882489
A Filipino receptionist 
is required For Ladies 
Salon - With experience 
in using computers and 
data entry.  Call: 99666808

 
علي استعداد لتوصيل المدارس 
ــي الـــي والــســالــمــيــه  ــول مـــن ح

لالستفسار ت 99073490

 
مـــدرس أول ريــاضــيــات وإحــصــاء 
للمرحلتين المتوسطة والثانوية 
ــي مع  ــ 12 علمي وأدب  - 11  10-
نماذج اختبارات المراجعة . واختبار 
القدرات للجامعة باللغتين العربية 
واالنحليزية - تليفون : 65842522 

 
ــوم للمرحلة  ــل ــع ل ا مــــدرس اول 
المتوسطة و االبتدائية شرح مبسط 
للمنهج مع نماذج للمراجعة و أوراق 
امتحانات و أحياء ثانوي 97541516 

 
مدرس كيمياء متخصص بمناهج 
الكويت خبرة كبيرة وقدرة فائقة 
تهيئة  مة  لمعلو ا صيل  تو على 
الــطــالــب لحل نــمــاذج امتحانات 
كاملة الصف العاشر والحادي عشر 

والثاني عشر - ت: 66605620 

مـــدرس أول فــيــزيــاء وكيمياء 
ئي  لمسا ا و ية  نو لثا ا حلة  للمر
ــادي  ــ ــح ــ ــر وال ــاشـ ــعـ الـــصـــف الـ
عشر والــثــانــي عشر والمعاهد 
والجامعات خبرة كبيرة داخل 

الكويت - ت: ٩٧٨٣٣٨٩٨

مدرس اول متخصص فيزياء و 
كيمياء للصف العاشر و الحادي 
عشر و الثاني عشر خبرة 25 
عام و الشرح بأسلوب سهل 
ــان ســرعــة   ــم ــض و مــبــســط ل

الفهم. 67781800 

ــدرس لغة انجليزيه  م
خبره بالمنهج الكويتي  
االبتدائي والمتوسط 
والثانوي شرح مبسط 
يتناسب مع مستوي 

الطالب - 66627825

Jobs
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