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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

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
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

ة تعلن رشكة نسام لألمن توفر وظائف إدارية شاغر 
لة لحملة الدبلوم وما فوق مبسميات محاسبة ومسؤو 

إدارة عقود 
اضغط هنا2020/1/23

ة األرسية لحملة الثانوية العامة تعلن جمعية أعامل للتنمي
ريال  4.700عن توفر وظائف براتب 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

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

العدد
اضغط هنا

وظائف برشكة االتحاد التعاوين بعدة مدن مبسمى
مسؤول شكاوى 

اضغط هنا2020/2/15
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

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

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

العدد
اضغط هنا

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

وظائف للنساء

وظائف خاصة للنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك

http://ajel-sa.com/20562
http://ajel-sa.com/20541
http://ajel-sa.com/20497
http://ajel-sa.com/20473
https://twitter.com/ajel_sa_com
https://tasjil.co/m
https://www.snapchat.com/add/hlol-sa
https://t.me/sa_tawdef
https://tasjil.co/m
https://instagram.com/ajel_news.sa?igshid=ipe7u6bv9swo
https://ajel-sa.com/


الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

ة تعلن رشكة طريان ديل عن توفر وظائف شاغرة بعد
تخصصات

اضغط هنا2020/2/14

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

هنااضغط2020/2/14

اتاحة فرص وظيفية مبجال املحاسبة وذلك برشكة
الدوائية الطبية سبيامكو

اضغط هنا2020/2/14

اضغط هنا2020/2/14وظائف إدارية تعلن عنها رشكة سدافكو 

وظائف للنساء

وظائف خاصة للنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك

http://ajel-sa.com/20483
http://ajel-sa.com/20523
http://ajel-sa.com/20479
http://ajel-sa.com/20476
https://twitter.com/ajel_sa_com
https://tasjil.co/m
https://www.snapchat.com/add/hlol-sa
https://t.me/sa_tawdef
https://tasjil.co/m
https://instagram.com/ajel_news.sa?igshid=ipe7u6bv9swo
https://ajel-sa.com/


الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

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

اضغط هنا2020/2/13

اغرة تعلن رشكة اسمنت تبوك عن توفر وظائف إدارية ش
ريال 6000براتب 

هنااضغط2020/2/13

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

اضغط هنا2020/3/12

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

اضغط هنا1441/5/28
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

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

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

السعوديني 

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
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

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

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

اضغط هنا2020/3/12

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

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

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

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا
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