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يســر وزارة العمــل أن تعلــن  للباحثيــن عــن عمــل عــن توفــر عــدد )135( فرصــة 

وظيفيــة فــي مختلــف مؤسســات القطــاع الخــاص توزعــت الفــرص علــى عــدد 

) 1 ( مــن حاملــي مؤهــل الدكتــوراة , و ) 33 ( مــن حاملــي المؤهــل الجامعــي ، و 

)16( وظيفــة لحملــة الدبلــوم فــوق الثانــوي ، وعــدد )67( لحملــة دبلــوم التعليــم 

العــام ، وعــدد )18( مــادون دبلــوم التعليــم العــام .

الخــاص  القطــاع  مــع مؤسســات  والتنســيق  التعــاون  تواصــل  الــوزارة  إن 

الفــرص الوظيفيــة الشــاغرة لديهــم حيــث يتضمــن مختلــف المهــن  لدعــم 

والنمطيــة. التخصصيــة 

السجل املنشأةت
كالهامإناثذكور املؤهل الدرايساملهنةالتجاري

001جامعيمحاسب عام1410610الرشكة املتحدة لالوراق املالية1

400مادون دبلوم التعليم العاممندوب مشرتيات1199021رشكة لبان للتجارة2

100مادون دبلوم التعليم العامكاتب عالقات عامة1041797رشكه الشفق لالنشاءات3

100دبلوم التعليم العامرصاف1351795زوايا الرشق الرائدة4

200دبلوم التعليم العامطاهي اطعمة أجنبية1179441أذواق مسقط5

100جامعيمهندس مدين / ابنية1043340مؤسسة الزكواين6

004جامعيمدقق حسابات1220356مور ستيفنز7

100دبلوم التعليم العاموسيط شحن بري1807048يب دي يب اللوجستية8

200دبلوم التعليم العامسائق شاحنة1270124غزال قاسيون الدولية9

10
 العاملية للرياضة الحديثة

002دبلوم فوق الثانويمدرب ريايض1349590

1402441تيك ماهندرا املحدودة11
010دبلوم التعليم العاممدير اداري

010جامعيمدير موارد برشية
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12
رشكةالرشق االوسط لصناعةاملطهرات 

واملنظفات )ميدكو(
1493361

100دبلوم التعليم العامسائق عموم املركبات

100دبلوم فوق الثانويمروج تجاري  مندوب مبيعات

1296794رشكة الزهراوي للتجهيزات الطبية13
001جامعيمحاسب عام

100جامعيمنسق إداري

010دبلوم فوق الثانويمدير موارد برشية1749102التل االزرق14

001دبلوم فوق الثانويمنسق إداري1405328راكون15

001دبلوم فوق الثانوياختصايص تسويق1259055رشكة ديوجرو مسقط16

001جامعيمدقق حسابات1222681يب دي أو17

200دبلوم التعليم العاممراقب عامل1117685الرائدة للصناعات الحديثة18

100دبلوم التعليم العاممنظم حفالت1278168رشكة التكامل للضيافة واالستثامر19

1001538رشكة ميدان الرشقية للخدمات20

340دبلوم التعليم العامعامل تنظيف / مباين عامة

1240دبلوم التعليم العامعامل تنظيف مستشفيات

010مادون دبلوم التعليم العامنادل طعام

250مادون دبلوم التعليم العامعامل تنظيف / مباين عامة

100دبلوم التعليم العامنادل طعام1329996جلنار للسياحة21

020جامعيوكيل تجاري1094484الجزيئات22

001جامعيمهندس ميكانييك / صيانة عامة1114534الخط الرسيع للخدمات التقنية23

001جامعيمهندس معامري1084151مركز مسقط للتصاميم الهندسية ورشكاه24

100جامعيكاتب حسابات1303895مسقط لخدمات التدقيق واملحاسبة25

100مادون دبلوم التعليم العامسائق سيارة عمومي1151334همبل ) عامن (26

110جامعيمحاسب عام1024283رجل العرصللتجارةو املقاوالت27

010مادون دبلوم التعليم العامعامل تنظيف / مباين عامة1309660إتحاد املهندسني لألعامل28

1022080ارزاق بحر العرب للتجارة29
100دبلوم التعليم العامسائق صهريج مياه

100دبلوم التعليم العامسائق شاحنة

001جامعيمهندس مدين / ابنية1132566مجموعة الخليل30

100دبلوم فوق الثانويمدير موارد برشية1590227رشكةالحرسويس للتجارةواملقاوالت -31
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1335010رشكة فسائل للتمور والتجارة32
100مادون دبلوم التعليم العامطاه / عام

100دبلوم التعليم العاممدير مطعم ومقهي

001جامعيمدقق حسابات1696807مركز الخليج لالستشارات والتدقيق33

1093324نقليات مرمول34
010دبلوم التعليم العامكاتب استقبال عام

100دبلوم التعليم العامكاتب عالقات عامة

100دبلوم التعليم العامسائق عموم اليات الطرق1143727دار الخلود الشاملة35

210دبلوم التعليم العامكاتب عالقات عامة1295377أبراج الدقم الجديدة36

1005251رشكه برادات مطرح37

010دبلوم التعليم العامبائع

010دبلوم التعليم العامبائع 

010دبلوم التعليم العاموكيل تجاري

1647083داينكورب العاملية فرع مسقط38
100مادون دبلوم التعليم العاممساعد سمكري ترميم مركبات

100دبلوم التعليم العامخازن

1181902طيف مخيزنة للتجارة واملقاوالت39
100دبلوم التعليم العاممروج تجاري مندوب مبيعات

100دبلوم التعليم العاممدير موارد برشية

200جامعيمنفذ صحة وسالمة مهنية1386531معهد إسناد للتدريب40

100مادون دبلوم التعليم العاممروج تجاري مندوب مبيعات1546910عرب الخليج للتســويق41

100دبلوم فوق الثانويكاتب استقبال فندقي1412088هيامء إلدارة الفنادق42

520دبلوم التعليم العاممروج تجاري مندوب مبيعات1494430االفق43

1177702سام للهندسة44

100جامعيمهندس مدين / ابنية

100جامعيمهندس ميكانييك / صيانة عامة

100دبلوم فوق الثانويفني امن وسالمة مهنية

1189450رشكة بريو فرييتاس الرشق االوسط45
100جامعيمهندس مراقبة جودة

100دبلوم فوق الثانويمهندس ميكانييك / انتاج

46
املراكز الفريدة لتقنية املعلومات 

واالتصاالت
002دبلوم فوق الثانويمرشف مشاريع1324956

200دبلوم التعليم العامكاتب استقبال عام1290216جزر األحالم املتميزة47

100دبلوم فوق الثانويمحاسب عام1176552رشكة نفل للمقاوالت والتجارة48
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001جامعيمهندس معامري1407207تثمري لالستشارات الهندسية49

100جامعيمهندس مراقبة جودة1751565تيبوسكوب ورشكاه50

100دبلوم التعليم العامنادل طعام1090432الطيار الحديثة51

1189244السالمة للمشاريع الرائدة52

010دكتوراهطبيب اختصايص / جلدية

010جامعيطبيب اختصايص / اشعة

010جامعيصيديل

004جامعيمهندس ميكانييك / تكييف مركزي1319981رشكة البنيان للتجارة53

010دبلوم التعليم العامكاتب اداري / عام1090755مشاريع احمد نارص ورشكاه -54

100دبلوم فوق الثانويمساعد كاتب حسابات1009609رشكة الجيولوجيا الهندسية55

100جامعيمروج تجاري مندوب مبيعات1405201جيوكم ميدل ايس56

200دبلوم التعليم العامسائق صهريج وقود1034804رشكة النجد للنقل والتجارة واملقاوالت57

100دبلوم فوق الثانويكاتب حسابات /عام1383516الركن الثالث للمحاسبه القانونية58

1010752اللس انرتناشونال ليمتد59
020دبلوم التعليم العامرصاف

200دبلوم التعليم العامبائع 

010دبلوم فوق الثانويمحاسب عام1468340رشكة الصفه للتجارة60


