اسم المؤسسة

Manpower Tunisie
Adecco Tunisie
شركة الحلول السريعة Express
solutions
الشركة التونسية الستكشاف
الوظائف بالخارج
SO.TU.FE.D.E

العنوان

عمارة كفال نهج بحيرة لوشناس 1053
ضفاف البحيرة تونس
حدائق البحيرة  2نهج البورصة ،قسم
الطابق الثالث  1053ضفاف
1،3،3
البحيرة  -تونس
شقة عدد  06 ،05نهج المهدية 1002
تونس.
إقامة ثابت  ،1عمارة أ شقة عدد ،372
الطابق الثالث -المركز العمراني الشمالي
 1082تونس.

رقم الهاتف

71656230
71198162
71282230

موقع الواب وعنوان البريد االلكتروني
www.manpower-tunisie.com
Email :ines.kochbati@manpower-tunisie.com
www.adeccotunisie.com
Email :
recrutement.experts@adeccotunisie.com
www.estunisie.net
Email : express.solutions@hotmail.fr

71493358

Email : atavd.inf@gmail.com

مهارات تونس

 08نهج لحسينات حي الحدائق – 1002
تونس

71909450

www.tunisskills.com
Email : train@tuniskills.com

INTERNATIONAL
BROTHER SARL

عمارة كمال قمر ،شارع  2مارس 5100
المهدية.

73690990

www.ibs-recrutement.com
Email : ibscontact@yahoo.fr

ARABIAN CENTERS
CONSULTING SUARL
» « JOBSGLOBAL

مكتب عدد  ،62الطابق األول عمارة
قاالكسي نهج العراق  1002تونس

71 841 148

رتاج للتوظيف بالخارج

المهدية :مكتب عدد  10الطابق الثاني
عمارة السقا شارع  02مارس 1934
تونس :مركز األعمال الطابق الثالث شارع
خير الدين باشا موبليزير تونس
قصر هالل :عمارة حامد الديماسي الطابق
الثاني شارع الحبيب بورقيبة قصر هالل

73655110
71903000
53205205

www.jobsglobal.com
Email :job@gnet.tn

www.ritej-recrutement.com
Email : Saidibeya@ritej.com.tn

www.el-oula.com
Email :eloulatunisia@hotmail.com

71835125

 نهج إيران32 ، الطابق الثاني،204 شقة
 تونس1002

األولى التونسية للتوظيف
العاملي
G & G RECRUITMENT,
AIRLINES CREW, SALES &
HOSPITALITY

www.gggulf.com
Email : contact@gggulf.com

71942522

2035 II  الشرقية-  شارع المقاولين25
تونس قرطاج

www.hrconnect.tn
Email : cv.hrconnect@gmail.com

20 667 008

6.1  شارع جون جوراس إقامة الفتح شقة71
 تونس1002-

www.bayrakelarab.com
Email : bayrakdirection@hotmail.com

71832719

 تونس1002  نهج إيران32

73690665

5100 نهج ابن الهيثم – المهدية

CRUISE JOBS ACADEMY

55708395

 شارع الحرية44 – 503 مكتب عدد
 تونس1002

الخبيرلالستشارات والتوظيف

70817185

 المركز، عمارة دائرة المكاتب2 مكتب عدد
. المنزه تونس1082 العمراني الشمالي

Email : contact@cruisejobsacademy.com

Email : cv.expertmanpower@gmail.com

HR CONNECT TUNISIA

بيرق العرب للخدمات

ّ
العاملية لالختيارفي
الشركة
التوظيف

الشركة املتكاملة لحلول
التوظيف IRS -

مكتب عدد  05الطابق الثاني ،عمارة
الشبار ،شارع صالح بن يوسف حومة
السوق جربة .4180

الشركة التونسية املتخصصة
في اإلستشارات في املوارد
البشرية

شقة عدد  04عمارة محمد الشعبوني عمارة
فرح  3027 +صفاقس.

مؤسسة " إيزي للتوظيف ".

شقة عدد  06نهج جبيل عمارة النخيل  3حي
المعز تونس

مؤسسة "شهد األمل"

مكتب عدد  06الطابق الثالث 04 ،نهج
الجزائر –  1001تونس.

توظيف 360

 55نهج المنوبي جرجر المنزه 1013 ،9
تونس
شقة عدد  18عمارة الليدو  02 -نهج إسبانيا
 7000بنزرت

TUNITECHS CONSULTANT
ENGINEERS
مكتب  C12نهج الدكتور مورو عمارة سليم
دارالتعاقد
 4000سوسة.

75622150

www.irs-tunisia.com
Email: contact@irs-tunisia.com

www.shrconsulting.ca

+21655550022

22307807
54397011
71332870

Email : kais.bouattour@bpgroup.tn
www.chahed-recrutement.com
Email : contact.entreprises@chahedrecrutement.com

www.recrutement360.tn
Email: faouzia@recrutement360.tn

94911964

36171725
50883443

Email : info@tunitechs.com

Email : zayneb.jobs2015@outlook.fr
recruitment.dar-altaakoud2020@outlook.fr

Email : contact@alkwader.com
Site web: www.alkwader.com

Site web : www.proxima-tunisie.com
Email : contact@proxima-tunisie.com
recrutement@proxima-tunisie.com

Site web : www.cjt-consulting.org
Email : hello@cjt-consulting.org

– 04  جانفي – مكتب عدد08  نهج05
8030 قرنبالية

الكوادرللتوظيف بالخارج

71 854 164
29 644 832

 الطابق األول مكتب،مركب مرسى مول
،9  الطريق الوطنية رقم- B1-4 عدد
 سيدي داود المرسى تونس2046

PROXIMA TUNISIE

(+216) 36365112

 نهج بحيرة توركانا – الطابق الثالث10
 عمارة بالميي ضفافC15 مكتب عدد
 تونس1053 البحيرة

)+216(21981595

 – الفايات318  نهج إيران مكتب عدد41
 تونس1002

CJT CONSULTING

DHR PLUS

