
وظائف للرجال

وظائف خاصة للرجال
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

امج أعلنت هيئة السوق املالية عن موعد التقديم بربن
ات تأهيل الخريجني حيث يشمل الربنامج عدة تخصص

ريال 1100مبكافأة شهرية 
اضغط هنا2020/3/5

سمى وظائف إدارية برشكة الخليج للتدريب والتعليم  مب
ريال 7000وظيفي منسق تدريب  براتب 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

وفر أعلنت رشكة املراعي عرب موقعها اإللكرتوين عن ت
وظائف إدارية بتخصصات مختلفة 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

رص مستشفى امللك خالد التخصيص للعيون يتيح ف
وظيفية إدارية بتخصصات مختلفة 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

وظائف للرجال

وظائف خاصة للرجال 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

جامعة جازان تعلن عن اتاحة فرص وظيفية أكادميية 
اضغط هنا1441/6/4هـ 1441للعام  الجامعي 

مختلفة وظائف متنوعة بالقطاع الخاص مبسميات وظيفية
وكذلك مبناطق متعددة 

اضغط هنا2020/1/31

نامج جمعية مسك الخريية تفتح بابها للتقديم عىل بر 
حتى اكتامل تدريبي يشمل عدة تخصصات 

العدد
اضغط هنا

وظائف يعلن مستشفى امللك عبدالله الجامعي عن توفر
شاغرة مبسميات وظيفية مختلفة 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

وظائف للرجال

وظائف خاصة للرجال 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

ائف الهالل األحمر السعودي يفتح باب التوظيف للوظ
اضغط هنا1441/5/25الصحية مبسميات وظيفية متنوعة 

التسجيل الهيئة السعودية للمهندسني تعلن عن فتح باب
بدورات تدريبية معتمدة يف عدة مدن 

اضغط هنا2020/4/5

اتاحة وظائف شاغرة بالدار العربية للطباعة والنرش
اضغط هنا2020/2/15ريال5000مبسمى وظيفي مصمم جرافيك براتب 

ة رشكة املياه الوطنية تعلن عن اتاحة وظائف شاغر 
مبسميات وظيفية متنوعة

اضغط هنا2020/3/15

وظائف للرجال

وظائف خاصة للرجال 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

ف إدارية أعلنت دار املعدات الطبية والعلمية عن توفر وظائ
حتى اكتامل وصحية شاغرة وذلك بتخصصات متعددة 

العدد
اضغط هنا

يانة فرص عمل تعلن عنها رشكة نوماك للتشغيل والص
ما فوقمبجاالت وظيفية مختلفة لحملة الثانوية العامة و 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

اضغط هنا2020/3/15ق تعلن رشكة نادك عن توفر وظائف شاغرة بعدة مناط

نها توفر وظائف متاحة مبسمى أخصايئ مبيعات تعلن ع
رشكة الشياكة 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

وظائف للرجال

وظائف خاصة للرجال 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

سجد أعلنت الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام وامل
نظام النبوي عن توفر وظائف شاغرة مختلفة املجاالت ب

التعاقد 
اضغط هنا1441/5/28

ظيفية مستشفى امللك فيصل التخصيص يتيح فرص و 
إدارية 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

جاالت توفر فرص وظيفية فنية مبستشفى قوى األمن مب
مختلفة لحملة الثانوية وما فوق 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

ة تعلن رشكة طريان ديل عن توفر وظائف شاغرة بعد
تخصصات

اضغط هنا2020/2/14

وظائف للرجال

وظائف خاصة للرجال 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

عن توفر فرص وظيفية نيوماعلن مرشوع 
حتى اكتامل 

العدد
اضغط هنا

اغرة أعلنت جمعية اإلحسان الخريية عن توفر وظائف ش
بتخصصات مختلفة 

اضغط هنا2020/1/20

هـ عرب  1441اتاحة فرص وظيفية ملوسم حج عام 
املؤسسة األهلية لألداء 

1441/6/30
1441/8/30

اضغط هنا

ريال 5000تعلن رشكة الند مارك وظائف مختلفة برواتب 
مبسميات وظيفية مختلفة 

اضغط هنا2020/2/14

وظائف للرجال

وظائف خاصة للرجال 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

سميات توفر وظائف شاغرة برشكة التصنيع الوطنية مب
حتى اكتامل وظيفية متنوعة 

العدد
اضغط هنا

إدارية تعلن الجمعية التعاونية الزراعية عن توفر وظائف
خالية لشغلها بتخصصات متنوعة 

اضغط هنا1441/6/5

اتاحة فرص وظيفية مبجال املحاسبة وذلك برشكة
الدوائية الطبية سبيامكو

اضغط هنا2020/2/14

ية تعلن جمعية الجبيل الخريية عن اتاحة فرص وظيف
إدارية وتقنية بتخصصات مختلفة 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

وظائف للرجال

وظائف خاصة للرجال 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

عودية وظائف تقنية وإدارية خالية تعلن عنها الرشكة الس
حتى اكتامل تنوعة للمعلومات االئتامنية وذلك بتخصصات وظيفية م

العدد
اضغط هنا

اتاحة يعلن برنامج التعامالت االلكرتونية الحكومية عن
فرص وظيفية مبسمى مدير تطوير املنتجات 

اضغط هنا2020/2/13

ة جمعية العون الخريية تعلن عن توفر فرص وظيفي
مبجاالت مختلفة 

اضغط هنا2020/1/21

حتى اكتامل أعلنت رشكة بوبا العربية عن توفر وظائف 
العدد

اضغط هنا

وظائف للرجال

وظائف خاصة للرجال 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

ن فتح تعلن الجمعية السعودية للمراجعني الداخليني ع
اضغط هنا-------م2020باب التسجيل يف عدة دورات تدريبية لعام 

يزيد أعلنت  بندة للتجزئة عن توفر وظائف شاغرة براتب
ريال وال يشرتط وجود خربة 8000عن 

اضغط هنا2020/3/12

حتى اكتامل نية يعلن مركز الوطني للقياس عن توفر وظائف قانو 
العدد

اضغط هنا

أعلنت أمانة األحساء عن اتاحة وظائف إدارية شاغرة 
مشمولة بسلم رواتب املوظفني الحكومي 

اضغط هنا1441/5/28

وظائف للرجال

وظائف خاصة للرجال 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

أعلنت رشكة ندى عن توفر وظائف تدريب عىل رأس 
اضغط هنا2020/4/12العمل بالتعاون مع صندوق املوارد البرشية 

عية أتاح مركز األمري سلطان للدراسات والبحوث الدفا
عدة مسميات وظيفية لشغلها 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

رص اعلن برنامج املستدام التابع لوزارة اإلسكان عن ف
توظيف دخل إضايف للمهندسني واملهندسات 

السعوديني 

اضغط هنا--------

معية بأسواق التميمي بجوظيفيةاتاحة فرص وظيفية 
ريال  4000أعامل للتنمية األرسية براتب 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

وظائف للرجال

وظائف خاصة للرجال 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

شاغرة أعلنت مدينة امللك سعود الطبية عن توفر وظائف
حتى اكتامل مبجال التمريض 

العدد
اضغط هنا

اتاحة رشكة أرامكو السعودية وظائف إدارية وتقنية
وهندسية 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

وفر تعلن جامعة امللك عبدالعزيز بكلية الهندسة عن ت
وظائف اكادميية 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

ة وظائف شاغرة برشكة درة التنمية املتقدمة لحمل
ريال 5000الثانوية براتب 

اضغط هنا2020/3/12

وظائف للرجال

وظائف خاصة للرجال 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

اري وظائف متنوعة برشكة علم مبجالني التقني واإلد
حتى اكتامل 

العدد
اضغط هنا

ظائف تعلن القوات املسلحة للخدمات الطبية عن توفر و 
صحية متاحة 

يوم  15مدة
من تاريخه

اضغط هنا

ف لحملة االبتدائية مجموعة النصبان عن توفر وظائ
هندسية وفنية وحرفية وإدارية 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

ائف اعلن املستشفى السعودي األملاين عن توفر وظ
ريال 6000إدارية متاحة براتب 

اضغط هنا2020/3/12

وظائف للرجال

وظائف خاصة للرجال 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

ني وظائف إدارية لحديثي التخرج بالبنك العريب الوط
حتى اكتامل مبسمى ممثل مبيعات العمالء 

العدد
اضغط هنا

جمع أعلنت رشكة رد تاغ عن مسميات وظيفية متنوعة ب
ريال 4000فروع اململكة برواتب تصل 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

اتاحة وزارة العمل وظائف عن بعد يف مختلف مناطق 
اململكة 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

توفر وظائف شاغرة لدى الرشكة الوطنية لصناعة
البسكويت بعدة تخصصات 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

وظائف للرجال

وظائف خاصة للرجال 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

رشكة باك تعلن عن توفر وظائف متاحة 
حتى اكتامل ريال 5000لحملة الثانوية برواتب تصل اىل 

العدد
اضغط هنا

اغرة  تعلن رشكة أرامكو روان للحفر عن توفر وظائف ش
لحملة البكالوريوس مبسميات وظيفية متنوعة 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

اغرة تعلن رشكة افاق لألعامل الخليجية توفر وظائف ش
ريال 8000براتب 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

لك توفر وظائف شاغرة إدارية وصحية مبستشفى امل
فيصل التخصيص 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

وظائف للرجال

وظائف خاصة للرجال 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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