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 :الفترة عن توضيح بيان :االسم

 

 :عمل عن  البحث واجب  تنفيذ/ بإستيفاء قمت كيف
 

  عمل  عرض غير  أخري وسيلة  عبر , أسبوعين من أكثر يستغرق عمل

 

 عمل عرض عبر , أسبوعين من أكثر يستغرق عمل

 

  عمل  احبص إلي موجه مفتوح  طلب

 

 الحالي العمل  صاحب من إضافية عات سا أو  إضافي عمل  طلب

 

 

   العمل سوق  في وظيفة  عن البحث  ملف إعالن/  نشر

 

 (عمل كصاحب عمل عن  حثالب إمكانية)  الشخصي  للعمل التسويق

 

  أخري  عمل  فرص علي التقديم 

 :التنفيذ/مطلوب هو  بما القيام تاريخ

 :العمل صاحب بيانات

 :الوظيفة/العمل نوعية

 :إجراءات من به قمت  لما توضيح

 

 :عمل عن  البحث واجب  تنفيذ/ بإستيفاء قمت كيف

 

  عمل  عرض غير  أخري وسيلة  عبر , نأسبوعي من أكثر يستغرق عمل

 عمل عرض عبر , أسبوعين من أكثر يستغرق عمل

 

  عمل  صاحب إلي موجه مفتوح  طلب

 الحالي العمل  صاحب من افيةإض ساعات  أو  إضافي عمل  طلب

 

   العمل سوق  في وظيفة  عن البحث  ملف إعالن/  نشر

 

 (عمل كصاحب عمل عن  البحث انيةإمك)  الشخصي  للعمل التسويق

 

  أخري  مل ع فرص علي التقديم 

 :التنفيذ/مطلوب هو  بما القيام تاريخ

 :العمل صاحب بيانات

 :الوظيفة/العمل نوعية

 :إجراءات من به قمت  لما توضيح
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  توضيح

  عمل عن البحث واجب إستيفاء
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 :التاريخ

 :عمل عن  البحث واجب  تنفيذ/ بإستيفاء قمت كيف

 
 

  عمل  عرض غير  أخري وسيلة  عبر , أسبوعين من رأكث يستغرق عمل
 

 عمل عرض عبر , أسبوعين من أكثر يستغرق عمل
 

  عمل  بصاح  إلي موجه مفتوح  طلب
 

 الحالي العمل  صاحب من إضافية ت ساعا أو  إضافي عمل  طلب
 
 

   العمل سوق  في وظيفة  عن البحث  ملف إعالن/  نشر
 

 (عمل كصاحب عمل عن  البحث إمكانية)  ي الشخص للعمل التسويق
 
 

  أخري  عمل  فرص علي التقديم 

 :التنفيذ/مطلوب هو  بما القيام تاريخ

 :العمل صاحب بيانات

 :الوظيفة/العمل نوعية

 :إجراءات من به قمت  لما توضيح

 

 :عمل عن  البحث واجب  تنفيذ/ بإستيفاء قمت كيف
 

  عمل  عرض غير  أخري وسيلة  عبر , أسبوعين من أكثر يستغرق عمل

 

 عمل عرض عبر , بوعينأس من أكثر يستغرق عمل

  عمل  صاحب إلي موجه مفتوح  طلب
 

 الحالي العمل  صاحب من إضافية ساعات  أو  إضافي عمل  طلب

 

   العمل سوق  في وظيفة  ن ع البحث ملف  إعالن / نشر

 (عمل كصاحب عمل عن  البحث انيةإمك)  الشخصي  للعمل التسويق

 
  أخري  ل عم فرص علي التقديم 

 :التنفيذ/مطلوب هو  بما القيام تاريخ

 :العمل صاحب بيانات

 :الوظيفة/العمل نوعية

 :إجراءات من به قمت  لما توضيح

 
 

 


