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To Apply

• Go to https://hr.khoubourat.org.lb/ , click 

on search jobs, log in and create your

online profile

• Or send your cv to 

candidate@khoubourat.org.lb

and note the position in the subject line 

• For further information, kindly contact 

Khoubourat HR Program on:

01-703918 | 70-703750

للتقديم على الوظائف

/https://hr.khoubourat.org.lbالى إذهب •

search jobsاضغط على •

الذاتيةامأل الطلب االلكتروني وحّمل السيرة •

الوظيفة في خانة الموضوع أو أرسل السيرة الذاتية مع ذكر•
الى البريد اإللكتروني 

candidate@khoubourat.org.lb

د للموار« خبرات»للمزيد من المعلومات، اتصل ببرنامج •
:االرقامالبشرية على

01-703918 | 70-703750

https://hr.khoubourat.org.lb/
mailto:candidate@khoubourat.org.lb
https://hr.khoubourat.org.lb/
mailto:candidate@khoubourat.org.lb


A.  General Labor

• Elderly Caregiver 
• Drivers with public license and motorcyle
• Drivers with 10 Tons license (Beirut, Outside 

Beirut, Bekaa area)
• Electric Technicians
• Cook (with experience in restaurants)

جليس مسن •

ةعموميّ سوقرخصةمع ونقسائ•

ورخصة قيادة  دّراجة
بيروت،)طن10سائق مع رخصة •

(خارج بيروت، البقاع

فنيّو كهرباء•

طاه مع خبرة في قطاع المطاعم•

فئة األعمال العاّمة



B. Entry Level
(Up to 2 years of experience)

«الخّريجون الحديثون»فئة 

)نيالخبرة العمليّة حتّى سنت(

• Female Sales Representatives with
experience in cosmetic products

• Marketing Coordinator
• Graphic Designer 
• IT Outdoor Salesperson

• Cisco Pre Sales Engineer, Cisco Sales 
Associate, Sales Rep VTS, GPS 

• Administrative Assistant
• Web & Mobile Developers & .net
• Sales Account Field Coordinator
• Digital Marketing Officer
• Registered Nurses )Nursery, Hospital)

مستحضرات التجميلمندوبات مبيع مع خبرة في •

منسق تسويق•

مصّمم غرافيكي•

مندوبو مبيعات قطاع المعلوماتيّة•

داعم إداري•

قات ويبيمطّورو تطب•

(قطاع المعلوماتيّة)منّسق حساب مبيعات •

مبيعات مندوبو •

ضابط تسويق رقمي •

(حضانة، مستشفى)ممّرضون مجازون •



B. Entry Level (continue)
(Up to 2 years of experience)

(تابع)«الخّريجون الحديثون»فئة 

(الخبرة العمليّة حتّى سنتين(

• Data Entry (Aley, Burj Hammoud)
• Accountant
• Accountant Assisstant (Bchamoun)
• Game Operator (Kids play center)
• Junior Technical consultant
• Sales Account Coordinator (Outdoor)
• Junior Mobile Developer 
• Junior Web Developer
• Outdoor Account manager (IT)

(عاليه، برج حّمود)مدّخل معلومات •

محاسب•

(منطقة بشامون)مساعدة محاسب •

(مركز ألعاب لألطفال)مشغّلو ألعاب •

(خارجي)منّسق حساب المبيعات •

مطّور برامج الخلوي•

مطّور الشبكة األلكترونيّة•
)في قطاع المعلوماتيّة(مسؤول حسابات خارجي •



C. Mid Level 
(3-7 years of experience) 

• Administrative support coordinator
(Beirut, Jiyyeh) 

• Finance & Operations Officer (Solid 

knowledge of financial, operations, accounting 

procedures and tax matters(

• IT System Administrator
• Sales Person auto parts and oil
• Sales Representatives (indoors)
• Chef with experience in Arabic Pastry
• Chef with experience in Arabic Bakery
• Business Development Officer
• Chief Accountant

(بيروت، الجيّة (منّسق اداري•

منّسق مالي واداري •

مسؤول أنظمة معلوماتيّة •

مسؤول مبيعات قطع سيارات وزيوت•

(داخلي)مندوب مبيعات •

العربيّةمع خبرة في مجال الحلويات طاه •

طاه مع خبرة في مجال المعّجنات والمخابز •

ضابط تطوير أعمال•

رئيسيمحاسب•

فئة ذوي الخبرات المتوّسطة 
(سنوات7الى 3من )



C. Mid Level (continue)
(3-7 years of experience) 

• Procurement Officer
• Cisco Pre-Sales Engineer 
• CRM Developer
• Sales Engineer (Mechanical background HVAC)
• Store Keeper with experience in a similar role
• A newly established store in Rabieh is seeking:

• Sales Representatives
• Cashiers
• Counter officers

• IT Risk Officer
• Senior software developer
• Senior Auditors

(تابع)فئة ذوي الخبرات المتوّسطة 
(سنوات7الى 3من )

موّظف مشتريات•
(Cisco)مهندس ما قبل المبيعات •

CRMمطّور •
(  المكيّفات)مهندس ميكانيك مع خبرة في مجال بيع•

أمين مخازن•

:للعمل في منطقة الرابية•

مسؤول صندوق•

مندوب مبيعات•
مسؤول صالة•

ضابط حماية مخاطر المعلومات •

مطّور تطبيقات•

مدقّق مالي•



• Business Development Manager with 
Mechanical or electro mechanical 
background with knowledge in LPG/LNG 
(Iraq)

• Education Services Executive Director in a 
local NGO

• Cisco Sales Associate

• Senior ERP Consultant/ Project Manager 
(Navision+ Dynamics)

C. Mid Level (continue)
(3-7 years of experience) 

(تابع)فئة ذوي الخبرات المتوّسطة 
(سنوات7الى 3من )

-إلكترومدير تطويرأعمال مع خلفيّة ميكانيكيّة أو•
(العراق) LPG/LNGميكانيكيّة ومعرفة بال 

جمعيّة مدير تنفيذي لدائرة التربية والتعليم في•

محليّة

Ciscoمندوب مبيعات في قطاع المعلوماتيّة •

مدير مشروع في قطاع / ERPمستشار •

 Navisionمع خبرة بال)المعلوماتيّة 
Dynamics  )



• Civil Engineer with Regional Project Management 
Experience  (PMP is an asset)

• Hospital Administrative Director (Medical
Background)

• IT Senior Sales Account Manager
• Fundraising Manager for an NGO with experience

in a similar role
• Operations Manager mechanical or industrial 

(Iraq)
• Sales Manager in IT Solutions Company

خبرة في إدارة المشاريعمع مهندس مدني •

ي شهادة ف)مدير إداري لمستشفى في بيروت •

(مجال طبّي او صّحي
مسؤول مبيعات في قطاع المعلوماتيّة •

ة في مدير جمع التبرعات لمؤّسسة غير حكوميّ •

(الخبرة في وظيفة مماثلة أساسيّة)بيروت 

انيكي مديرعمليّات في القطاع الصناعي أو الميك•
(العراق)

مدير مبيعات في قطاع المعلوماتيّة•

D. Senior Level
(7 + years of experience) 

فئة ذوي أصحاب الخبرات والتخّصص
(سنوات خبرة7اكثر من)



E. Selected Jobs فرص عمل مختلفة
: مجلس الخدمة المدنيّة•

المالية مباراة محصورة للتعيين في وظيفة مراقب في مالك إدارة الجمارك في وزارة تنظيم 

(  2018-11-8آخرموعد لتقديم الطلبات )

http://www.csb.gov.lb/Examination/default.aspx

• Sales Associate- Azadea Group

• Graphic Designer- Sin el Fil- Amaken SARL

• School Director- SABIS- Lebanon

• Director of Finance, Grants & Contracts- Lebanese American University (LAU)

• Project System Engineering Manager (EPC) – General Electric- Lebanon

• .NET Developer – Web API- Netways- Akkar

Note: For the above, visit the companies’ websites to apply

http://www.csb.gov.lb/Examination/default.aspx


F. Internship Opportunities تدريب عملي

If you are a senior student or fresh graduate and looking for hands on experience in 
your domain/ educational background and add value to your CV
Apply now 

We have internship opportunities in the following areas:
1. Human Resources
2. Researcher (Economics and Business Graduates) 
3. Office administration
4. Graphic design
5. IT CRM
6. Business Development

Choose your field and apply by email to candidate@khoubourat.org.lb

Flexible schedules are available 
For details, contact Khoubourat on Tel: 01-705918 

mailto:candidate@khoubourat.org.lb

