െറഡ് ബുൾ ദുബായ്

െറഡ് ൾ ബാ.പയ്tാം
ഓഫീസിേലk് മലയാ
ളികെള വിളി
kാസ് µതൽ േയാ

ം നൽ

ഗയത ഉllവർkാണ് അവസര ൾ.കmനി
വിസ ം,ൈ ് ടിk ം,മ ആν ലയ
. www.redbull.com

എമിേറ സ് രടാൻേsാർ ിൽ
.എ.ഇ എ മി േറ സ് ാൻ
േsാർ ിൽ ബസ് ൈ വർ ത
sികയിൽഒഴി കൾ.ഇnർവ
ഇn് േകാഴിേkാട്, 20ന് െകാ
cിയിൽ. െവ ൈസ ് : www.
et.gov.ae. തൽ വിവര ൾk്: thozhilnedam.com

ആർkഡിസ് കmനിയിൽ
റിയാദിെല ആർkഡിസ് േgാബൽ ഡിൈസൻ , എൻജിനീയ
റിംഗ്ആൻഡ്മാേന െമ കൺസൾ ിംഗ്കmനിയിൽ വിവിധ
തsികകളിൽഒഴിവ്.െവ ൈസ ്: www.arcadis.com. തൽ
വിവര ൾk്: www.gulftalent.com

ലിനം കൺസൾ ൻസിയിൽ

പാർസൺസ് ഇnർനാഷണലിൽ

12

േദാ ഹ യി െല പാർ സൺ സ്
ഇ nർ നാ ലിൽ സി വിൽ
എൻ ജി നീ യ റിം ഗ്, കൺ
kൻ, ഡിൈസൻ, െ ാ ാം മാേന െമ , ഇൻ ാ
cർ, എൻ
വിേറാൺെമ , ഡിഫൻസ്, െസക രി ി, സsയിനബിലി ി, ഇnലി
ജൻസ്, ൈസബർ െസക രി ി വിഭാഗ ളിെല ഒഴി കളിേലk് അ
േപkിkാം. െവ ൈസ ്:www.parsons.com. തൽവിവര ൾ
k്: www.gulftalent.com

അ കിൻസിൽ

േകാ റിയൽ എേs ിൽ
.എ.ഇ , ബായ് എnിവിട ളിെല േകാ റിയൽ എേs
ിൽ കൺ kൻ മാേനജർ ഒഴിവ്. െവ ൈസ :് koa.ae.
തൽ വിവര ൾk്: www.gulftalent.com

ww.atkinsglobal.com.

പി.എസ്.ആർ െസാലയൂഷൻ ഇnർ നാഷണലിൽ
ബായ് പി.എസ്.ആർ െസാല
ഷൻ ഇ nർ നാ ലിൽ എ sി
മാ ിം ഗ് മാ േന ജർ ഒ ഴി വ്. െവ
ൈസ ് : www.psrsolutions.
ae . തൽ വിവര ൾk്: www.gulftalent.com

സി.ജി റിേസാ സിംഗ് കmനിയിൽ

േദാഹ, ഖtർ എnിവിട ളിെല
ലി നം കൺ സൾ ൻ സി യിൽ സി
sം ഇ nർ െഫ റൻ സ് മാ േന ജർ ത
sികയിൽ ഒഴിവ്. െവ ൈസ ് : lin
umconsult.co.uk. തൽ വിവര ൾk്: www.gulftalent.com

ഖtറിെല സി.ജി റിേസാ സിംഗ് കmനിയിൽ
റിs് മാേന െമ അനലിs് ഒഴിവിേലk് അ
േപkിkാം. െവ ൈസ ് : cgresourcing.co
m. തൽവിവര ൾk്:www.gulftalent.com

മേലഷയയിൽ െമkാനിkൽ എൻജിനീയർ ആകാം, ഉയർn ശ
mളം | ഉടെന CV അയ ക. തൽ വിവര ൾk് ലി ് സnർ
ശി ക.thozhilnedam.com.

സിവിൽ ഓേ ാകാഡ് രഡാ മാൻ
ബഹറിനിൽCivilAutocadDraftmanഅവസര ൾ.ഉടൻബn
െp ക. തൽ വിവര ൾk് : thozhilnedam.com.

ഖtറിെല കാ റിംഗ് കmനിയിൽ
ഖtറിെല കാ റിംഗ് കmനിയിൽ അവസര ൾ.പാർ ി െഷ
ഫ്, അസിs
k് , ഉടൻ ബnെp ക. തൽ വിവര ൾ
k് : thozhilnedam.com.

അ tിയ രഗൂpിൽ
അ tിയ pിെn ഗൾഫിെല വിവിധ ാ കളിേലk് വി
വിധ േപാ കളിേലk് അേപk kണി
. േഫാർക്ലി ്
ഓpേറ ർ , െഹവി ഡ ി ൈ വർ, െവ ൈസ ് : agthia.com.
തൽ വിവര ൾk് : gulfjobvacancy.com

എമാർ രഗൂpിൽ
ബായിെല എമാർ pിെല തിയ ഒഴി കൾ .േ ാpർ ി അ
ൈഡവസർ, െടലി െസയിൽസ് അൈഡവസർ, െസയിൽസ് മാ
േനജർ , സീനിയർ റിേസർc് എkിക ീവ് , ഓpേറഷൻ മാേന
ജർ തsികകളിൽ ഒഴിവ്. െവ ൈസ ് : www.emaar.com.
തൽ വിവര ൾk് : gulfjobvacancy.com.

ഇtിഹാദ് എയർേവ സിൽ

had.com.

ൈവ ി െല ഇ tി ഹാ ദ് എ യർ േവ
സിൽ ൈ ് ന സ്, ഡ ി ഓ ഫീ
സർ, േ ാക െമ ഓഫീസർ, മാേന
ജർ അ ന ലി s്, മാർ െk ിം ഗ് ഓ ഫീ
സർ , മാേനജർ മാർെk ിംഗ് , തsിക
കളിൽ ഒഴിവ്. െവ ൈസ ് : www.eti
തൽ വിവര ൾk് : kuwaitjobvacancy.com

കുൈവ ിേലk് റിരകൂ ്െമ !

േദാഹയിെല Alfardan pിൽ Waiter അവസര ൾ! ായം: 24 - 30
| മികc ശmളം | ഉടൻ CV അയയ് ക. െവ ൈസ ് : www.alfarda
n.com.qa. തൽ വിവര ൾk് : thozhilnedam.com/

ൈവ ിേലക് k്, കിcൺ െഹൽpർ , കാഷയർ, േബkറി െഹൽ
pർ തsികകളിൽ റി െ് മ . തൽ വിവര ൾk് : thozhilned
am.com

ദുബായ് െക.എഫ്.സിയിൽ

െപpിേകായിൽ

ധാന ഡ് ആൻഡ് ബീവേറജ് കmനിയായ െകഎ സിയിൽ
നിരവധി ഒഴി കൾ. െഫസിലി ി ലീഡർ, മാേനജർ, അനലിs്, ട
ി േറാളം ഒഴി ക
.് െവ ൈസ ് : uae.kfc.me. തൽ വി
വര ൾk് : gulfjobvacancy.com

എ സി െല െപ pി േകാ യിൽ
മാർ k ിം ഗ് മാ േന ജർ, െ യി
നി , സീനിയർ മാേനജർ, അസി
സ മാേനജർ തsികളിൽ
േറാളം ഒഴിവ്. െവ ൈസ ് : www.pepsicoindia.co.in തൽ വിവ
ര ൾk് : thozhilnedam.com

സൗദി അേറബയയിെല ഡ് ആൻഡ് ബീവേറജ് കmനി അൽ
മരയിൽ േ ാ ാമർ, അസിs മാേനജർ, സീനിയർ മേനജർ
ട ി േറാളം ഒഴി കളിേലk് അേപkിkാം. കmനി െവ
ൈസ ് : www.almarai.com തൽ വിവര ൾk് : thozh
ilnedam.com

സൗദി അേറബയയിൽ ന സ് ഒഴി കൾ!ഉടെന CV അയ
ക. തൽ വിവര ൾk് : thozhilnedam.com.

അ െജേകാ രഗൂpിൽ
എഇയിെല അ െജേകാ pിൽ ൈല ് െവഹി
kിൾ ൈ വർ, ബിസിനസ് ഡവല െമ മാേനജർ
, െമയിൽ ഹൗsീpർ , k് ട ിയ തsികകളിൽ
ഒഴിവ്. െവ ൈസ ് : www.adgeco.com. തൽ വി
വര ൾk്: gulfjobvacancy.com

അെമക് േഫാsർ
വീലറിൽ

ഈജിp് കരീമിൽ
ഈജിp്കരീമിൽകമ ണിേk
ഷൻ ആൻഡ് എൻേഗ െമ
വി ഭാ ഗ tിൽ വി വിധ ഒ ഴി
കൾ. െവ ൈസ ് : www.car
eem.com. തൽ വിവര ൾk് : www.gulftalent.com

ചാർ ർ ഹൗസിൽ
ഈ ജി pി െല ചാർ ർ ഹൗ സിൽ ജ ന
റൽ മാേനജർ ആകാൻ അവസരം. െവ
ൈസ ് : www.charterhouseme.ae.
. തൽ വിവര ൾk് : www.gulfta
lent.com

െപേരടാpാൻ
െപ േ ാ pാ നിൽ എ കവി
െമ ഓ p േറ ർ, ഡാ
അനലിs്, എc് ആർ െs
ഷയലിs് തsികകളിൽ ഒ
ഴിവ്. െവ ൈസ ് : www.
petroplan.com തൽ വി
വര ൾk് : jobsindubai
e.com

ട ്വീർ
െപേരടാളിയം
ബ ൈറനിെല
ട വീർ
് െപേ ാ
ളിയtിൽ അ
േസാസിേയ ് ജ
നറലിs് , സീനി
യർ ജനറലിs്,
െടkീഷയൻ , അ
നലിs് തsിക
കളിൽ ഒഴിവ്.

ഖtർ
നാഷണൽ ബാ ്
ഒമാൻെടlിൽ
ഒമാൻ െടലി കm ണിേkഷനിൽ സീനിയർ മാേനജർ തsികയിൽ
ഒഴിവ്. െവ ൈസ ് : omantel.om. തൽ വിവര ൾk് : jobsindu
baie.com.

ഖ tർ നാ ൽ ബാ ിൽ മാ
േന ജർ റി s്, ഫി നാൻ സ് അ
നലിs്, സീനിയർ ഓഫീസർ,
ക s മർ സർ വീ സ് ഓ ഫീ സർ
ത sി ക ക ളിൽ ഒ ഴി വ്. െവ
ൈസ :്
www.qnb.com. തൽ വിവ
ര ൾk് : jobsindubaie.com.

െമ സിഡസ് െബൻസ്

മറിയ ് രഗൂpിൽ

ൈവ ് ബർഗാൻ ബാ ിൽ അസിs മാേനജർ , അസിs
അനലിs് തsികകളിൽ ഒഴിവ്. െവ ൈസ ് : www.burgan.c
om. തൽ വിവര ൾk് : kuwaitjobvacancy.com

.എ.ഇെമ സിഡസ്െബൻസിൽഓpേറഷൻഎkല ഇേnൺ,
േ ാഡk്െസയിൽസ്െ യിനർതsികകളിൽഒഴിവ്.െവ ൈസ
് : www.mercedes-benz.com. തൽ വിവര ൾk് : jobsindub
aie.com.

ബായിെലമറിയ ് pിെnേഹാ ലിൽ ഹൗസ്കീpിംങ്,അ ൻഡർ,
െവൽഡർ,pmർ,വാഷർ,െവയി ർ,െസക രി ിഗാർഡ് ട ിആയി
രേtാളം ഒഴി കൾ. മലയാളികൾk് അേപkിkാം. കmനി െവ
ൈസ ് : www.marriott.com. തൽ വിവര ൾk് : jobsindub
aie.com.

ബ ൈറൻെപേ ാളിയംകmനിയിൽസീനിയർെകമിs്,എനർ
ജി െsഷയലിs് ,
് ജനേറഷൻ, pർൈവസർ, കൺ
േ ാളർ ട ിയ തsികകളിൽ ഒഴിവ്. . െവ ൈസ ് : www.bap
co.net/en-us തൽ വിവര ൾk് : jobsindubaie.com.

എc്.എസ്.ബി.സി ബാ ിൽ
ബായ്എc്.എസ്.ബി.സിബാ ിൽസീനിയർബിസിനസ്ഡവ
ല െമ മാേനജർ , റിേലഷൻഷിp് മാേനജർ, െസയിൽസ് സർ
വീസ്ഓഫീസർ ട ി േറാളംഒഴി കൾ.കmനിെവ ൈസ
് : www.hsbc.ae. തൽ വിവര ൾk്: gulfjobvacancy.com.

േഡാൾഫിൻ എനർജി ഖtർ
ഖtറിെലേഡാൾഫിൻഎനർജിയിൽന സ്െമഡിkൽ,pാ േസ
ി േകാഡിേന ർ തsികകളിൽ ഒഴിവ്. െവ ൈസ ് : www.dolphi
nenergy.com. തൽ വിവര ൾk് : jobsindubaie.com.

അൽ ഹ

ൂർ േമാേ ാ സിൽ

നാഷണൽ ബാ ് ഒഫ് ദുബായിൽ

ബായിെലഓേ ാെമാൈബൽകmനിയായഅൽഹ ർേമാേ ാ
സിൽ വിവിധതരം ഒഴിവ്. െവ ൈസ ് : habtoormotors.com.
തൽ വിവര ൾk്: gulfjobvacancy.com

നാ ൽ ബാ ് ഒഫ് ബായിൽ അേസാസിേയ ് ഡയറkർ,
േകാർpേറ ് ഓഫീസർ , മാേനജർ, െസയിൽസ് മാേനജർ
ട ി േറാളം ഒഴി കൾ. കmനി െവ ൈസ ് : www.emi
ratesnbd.com. തൽ വിവര ൾk്: gulfjobvacancy.com.

അൽ നബൂഡ ഓേ ാെമാൈബൽസിൽ

എൻബിഎഡി ബാ ിൽ
നാ ൽബാ ്ഒഫ്അ ദാബിയിൽ(NBAD)ആറ്തsികക
ളിൽ ഒഴിവ്. കmനി െവ ൈസ ് : www.nbad.com. തൽ
വിവര ൾk്: gulfjobvacancy.com.

ഷാർജ ഇsാമിക് ബാ ിൽ
ഷാർജ ഇsാമിക് ബാ ിൽ നിരവധി തsികകളിൽ ഒഴിവ്. ക
mനി െവ ൈസ ് : www.sib.ae. തൽ വിവര ൾk്: gul
fjobvacancy.com.

െസൻരടൽ ബാ ് ഒഫ് യു.എ.ഇ
െസൻ ൽ ബാ ് ഒഫ് എഇയിൽ ആയിരേtാളം ഒഴി കളി
േലk് അേപkിkാം. കmനി െവ ൈസ ് : www.centralban
k.ae . തൽ വിവര ൾk്: gulfjobvacancy.com.

എമിേറ സ് ഇsാമിക് ബാ ്
എമിേറ സ് ഇsാമിക് ബാ ിൽ അസിs മാേനജർ, െസയിൽ
സ് മാേനജർ, േ ാെസസിംഗ് െsഷയലിs് തsികകളിൽ ഒഴിവ്.
കmനി െവ ൈസ ് : www.emiratesislamic.ae. തൽ വിവര
ൾk്: gulfjobvacancy.com.

ദുബായ് ഇsാമിക് ബാ ിൽ
ബായ് ഇsാമിക് ബാ ിൽ േറാളം തsികകളിൽ ഒഴിവ്. ക
mനി െവ ൈസ ് : www.dib.ae/ തൽ വിവര ൾk്: gulf
jobvacancy.com.

ബായിെല അൽ ന ഡ ഓേ ാെമാൈബൽസിൽ സിആർഎം മാ
േനജർ,കവാളി ികൺേ ാളർ,െഹവിഡ ിൈ വർ,റിസ ഷനിs്,
േകാഡിേന ർ, ട ിയതsികകളിൽഒഴിവ്.െവ ൈസ ്:www.a
lnabooda.com. തൽ വിവര ൾk്: gulfjobvacancy.com

ഡcാ റിയൽ എേs ്
ബായിെല ഡcാ റിയൽ എേs ിൽ െസയിൽസ് േ ാkർ, ലീ
സിംഗ് േ ാkർ, േമാർ േ് ഗജ് േ ാkർ തsികകളിൽ ഒഴിവ്. െവ
ൈസ ് : dacha-re.com. തൽ വിവര ൾk് : gulfjobvacan
cy.com

ദുബായ് അൽേസാpിൽ
ബായ് അൽേസാp് റിയൽ എേs ിൽ െസയിൽസ് ലീസിംഗ് ആൻ
ഡ് ലീസിംഗ് കൺസൾ , േപാർ േ് ഫാളിേയാ മാേനജർ, േ ാpർ
ി മാേനജർ ട ിയ തsികകളിൽ ഒഴിവ്. െവ ൈസ ് : www.all
soppandallsopp.com/ തൽ വിവര ൾk് : gulfjobvacancy.com

റാക് രഫീ േരടഡ് അേതാറി ി
.എ.ഇയിെല റാക് ീ േ ഡ് അേതാറി ിയിൽ നിരവധി െതാഴിൽ
ഒഴി കൾ.െവ ൈസ ് :www.rakftz.com. തൽ വിവര ൾk്:
jobsindubaie.com.

ബാെ ൽേകായിൽ
ബ ൈറനിെലബാെ ൽേകായിൽ കാൾെസnർഏജ ,െഹഡ്
ഒഫ് ഇൻഫർേമഷൻ െസക രി ി , ാ േവ ് ഡവല െമ േ ാ
ാം തsികയിൽ ഒഴിവ്. െവ ൈസ ് : batelco.com. തൽ വി
വര ൾk്: jobsindubaie.com.

കറി ആൻഡ് രബൗൺ
om.

തൽ വിവര

സൗദിഅേറബയയിെലകറിആൻഡ്
ൗണിൽ സീനിയർ pാനർ തsി
കയിൽ ഒഴിവ്. www.curriebrown.c
ൾk് : www.gulftalent.com

െക.ഒ.സി േരപാജkിൽ
ൈവ ിെല KOC േ ാെജkിൽ അവസര ൾ. ഡ് അലവൻസ് |
സൗജനയ താമസം. തൽ വിവര ൾk് : www.kockw.com.
തൽ വിവര ൾk് : thozhilnedam.com.

ഹിൽ ഇnർനാഷണലിൽ
. എ.ഇ ഹിൽ ഇ nർ നാ ലിൽ നി ര വ ധി അ വ സ ര ൾ. െവ
ൈസ ് : www.hillintl.com. തൽ വിവര ൾk് : jobsinduba
ie.com.

എമിേറ സ് നയൂkിയർ എനർജി
േകാർpേറഷനിൽ
.എ.ഇ എമിേറ സ് ന kിയർ എനർജി േകാർpേറഷനിൽ െസക
രി ി ഓpേറഷൻ െsഷയലിs്, േപ സണൽ െസക രി ി,സീനിയർ
െസക രി ി ഇൻെskർ തsികകളിൽ ഒഴിവ്. തൽ വിവര ൾ
k് : www.enec.gov.ae

അ േനാക് ഓ േഷാറിൽ
.എ.ഇ അ േനാക് ഓ േഷാറിൽ സിമ എൻജിനീയർ ,pാൻ ഓ
pേറ ർ, െമkാനിക്, െടkീഷയൻ തsികകളിൽ ഒഴിവ്. െവ ൈസ
് : www.adnoc.ae/en/adnoc-offshore. തൽ വിവര ൾk് : jobs
indubaie.com

രബി ീഷ് െപേരടാളിയtിൽ

േവാk് വാഗണിൽ

ബായിെല ി ീഷ്െപേ ാളിയtിൽറീ യിൽഎc്ആർഅൈഡവ
സർ, െസയിൽസ് മാേനജർ , ഓഫീസ് സേpാർ ് തsികകളിൽ ഒഴി
വ്. െവ ൈസ ് : www.bp.com. തൽ വിവര ൾk് : jobsindu
baie.com

ഖtർ,െലബനൻഎnിവിട ളിെല േവാk്വാഗൺ pിൽ
ഡ്
കാർ മാേനജർ തsികയിൽ ഒഴിവ്. െവ ൈസ ് : www.volkswagenme.com. തൽ വിവര ൾk്: gulfjobvacancy.com

യു.െക sാൻേഡർഡ് ചാർേ ഡിൽ

ഫാs് െറ

.െകsാൻേഡർഡ്ചാർേ് ഡിൽെടlർ,ൈk എൻേഗ െമ മാ
േനജർ,സർവീസ്എkിക ീവ്തsികകളിൽഒഴിവ്.െവ ൈസ ്:w
ww.sc.com/in/ തൽ വിവര ൾk് : jobsindubaie.com.

െകാേമ സയൽ ബാ ് ഒഫ് ദുബായ്
െകാേമ സയൽ ബാ ് ഒഫ് ബായിൽ ആയിരtിലധികം ഒഴി
കൾ.കmനി െവ ൈസ ് : www.cbd.ae . തൽ വിവര ൾk്:
gulfjobvacancy.com.

സൗദി അേറബയയിെല സാമിൽsീലിൽ കmനിയിൽ Welder അവ
സര ൾ. ഓൺൈലനായി അേപkിkാം.കmനി െവ ൈസ ് :
www.zamilsteel.com. തൽ വിവര ൾk് : thozhilnedam.com

ബായ് നസ്േലയിൽ െകാേമ സ് മാേനജർ , അന
ലിs്, സേpാർ ് െsഷയലിs്, ട ിയ ഒഴി കളി
േലk് അേപkിkാം. കmനി െവ ൈസ ് : ww
w.nestle-me.com. തൽ വിവര ൾk് : gulfjob
vacancy.com

ബർഗാൻ ബാ ിൽ

ബ ൈറൻ െപേരടാളിയം
കmനിയിൽ

സാമിൽsീലിൽ

ദുബായ് നസ്േലയിൽ

ൈവ ി ം സൗദി അേറബയയി
µ ll അ െമ ക് േഫാ sർ വീ ല
റിൽേ ാസസ്എൻജിനീയർ,ഡി
ൈസനർ, ഇല ീഷയൻ, േകാs്
എൻജിനീയർ, സീനിയർ സിവിൽ
എൻജിനീയർ തsികകളിൽ ഒഴി
വ്. തൽ വിവര ൾk്: www.
amecfw.com. തൽവിവര ൾ
k്: gulfjobvacancy.com

െവ ൈസ ് : tat
weerpetroleum.c
om. തൽ വിവ
ര ൾk് : jobsin
dubaie.com.
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അൽഫർദാൻ രഗൂpിൽ

സൗദി അൽമരയിൽ

സൗദിയിൽ ന സ്
െമkാനിkൽ എൻജിനിയർ

റിയാദ് , സൗദി അേറബയ എnി
വി ട ളി െല അ കിൻ സിൽ
േകാേമ സയൽ മാേനജർ തsി
കയിൽഒഴിവ്.െവ ൈസ ്: w
തൽവിവര ൾk്:www.gulftalent.com

എ കാറിൽ

ബായിെല ഫാs് െറ എ കാർ pിൽ കsമർ െകയർ സർവീസ് , പ
bിക് റിേലഷൻ, അkൗ സ
് ,് ലീഗൽ, ഓഡി ് വിഭാഗ ളിേലk് ഒ
ഴിവ്. കmനി െവ ൈസ :് www.fastuae.co. തൽ വിവര ൾk്:
gulfjobvacancy.com

അൽഫൂൈ ം െടാേയാ യിൽ
ബായിെല അൽ ൈ ം െടാേയാ യിൽ ൈ വർ, െഹവി ൈ
വർ, അ nർ, ൈല ് ഡ ി ൈ വർ, കാൾെസnർ ഏജ തsിക
കളിൽ ഒഴിവ്.കmനിെവ ൈസ :് www.toyota.ae. തൽ വിവര
ൾk്: gulfjobvacancy.com

അൽ ഖാsയിൽ
ബായ്അൽഖാsഇൻഷവറൻസ്കmനിയിൽെസയിൽസ്ഓഫീസർ
, ി ഓതൈറേസഷൻ ഓഫീസർ, അസിs ഓഫീസർ , pർൈവ
സർ ട ിയ തsികയിൽ ഒഴിവ്. കmനി െവ ൈസ ് : www.alkha
zna.com. തൽ വിവര ൾk്: jobsindubaie.com.

ബിനായഹ് റിയൽ എേs ്
ബായിെല ബിനായഹ് റിയൽ എേs ിൽ റിയൽ എേs ് േഫാേ ാ
ാഫർ,േ ാpർ ികൺസൾ സ്,ഇnർനാ ൽേ ാpർ ികൺ
സൾ തsികകളിൽ ഒഴിവ്.െവ ൈസ ് : www.binayah.com.
തൽ വിവര ൾk് : gulfjobvacancy.com

റാംേബാൾ രഗൂpിൽ
അേമരിkയിെല റാംേബാൾ pിൽ നിരവധി ഒഴി കൾ. കൺസൾ
, സീനിയർ േ ാസസ് ഡിൈസൻ എൻജിനീയർ, സീനിയർ എൻജി
നീയർഎnീതsികകളിേലk്അേപkിkാം.കmനിെവ ൈസ ്
: www.ramboll.com. തൽ വിവര ൾk്: jobsindubaie.com.

േഫാഡ് േമാേ ാർസ് േഫാർ
െവെ രൻസിൽ
അേമരിkയിെല േഫാഡ് േമാേ ാർസ് േഫാർ െവെ രൻസിൽ ആയി
രേtാളംഒഴി കൾ.േ ാഡk്മാേനജർ,pാനർ,എൻജിനീയർ,െട
kീഷയൻ ട ിയതsികകളിലാണ്ഒഴിവ്.െവ ൈസ ്:ford.com
. തൽ വിവര ൾk് : jobsindubaie.com.

െപേരടാ റാബിഗിൽ
സൗ ദി അ േറ ബയ യി െല െപ േ ാ റാ ബി ഗിൽ ഓ യിൽ ഗയാ സ് േ ാ ജ
kിൽെsഷയലിs്എൻജിനീയർ,റിയബിലി ിഎൻജിനീയർ,ഫയർ
ഇൻെskൻ,ലീഡ് െടkീഷയൻ ട ി അ േറാളം ഒഴി കൾ.
തൽവിവര ൾk്:www.petrorabigh.com. തൽവിവര ൾk്
: jobsindubaie.com.

െപൻെsനിൽ
െപൻെsനിെn .എ.ഇ, ബാേ ാk്, .എസ്. എ, .െക േകn
ളി േല k് നി യർ കാ ഡ് ഡി ൈസ േനർ സ്, ഇ ല ി kൽ ഡി
ൈസ നർ എൻ ജി നീ യർ, സി വിൽ ആൻ ഡ്
c റൽ എൻ ജി നീ
യർ തsികയിൽ ഒഴിവ്. തൽ വിവര ൾk്: www.penspen.co
m. തൽ വിവര ൾk് : jobsindubaie.com.

െഷൽ ഓയിൽ ഗയാസ് കmനിയിൽ
ഖtറിൽ െഷൽ ഓയിൽ ഗയാസ് കmനിയിൽ ലാബ് െടkീഷയൻ , െമ
ീരിയൽ എൻജിനീയർ ഒഴിവ്. തൽ വിവര ൾ: www.shell.com.
തൽ വിവര ൾk് : jobsindubaie.com.

യു.എ.ഇ എമിേറ സ് sീലിൽ

അൽഫർdാൻ രഗൂpിൽ

.എ.ഇ എമിേറ സ് sീലിൽ േറാളിംഗ് മിൽ എk്േപർ ,് ഡി.ആർ.പി
എk്േപർ ,് േസ ി െസkൻ െഹഡ് ട ിയ തsികളിൽ ഒഴിവ്.
െവ ൈസ ് : www.emiratessteel.com.

ഖtർ അൽഫർdാൻ pിൽ െസയിൽസ് എkിക ീവ്, സർവീസ്
അൈഡവസർ, െടkീഷയൻ, റിസ ഷനിs്, എൻജിനീയർ ട ിയ
തsികകളിൽ ഒഴിവ്. തൽ വിവര ൾk് : www.alfardan.com.q
a. തൽ വിവര ൾk് : jobsindubaie.com.

ഗൾഫ് േസാതബീസ് റിയൽ ിയിൽ

രാക് ബാ ിൽ

ബായ് ഗൾഫ്േസാതബീസ് റിയൽ ിയിൽ വിവിധ തsികകളിൽ ഒഴി
വ്. െവ ൈസ ് : www.gulfsothebysrealty.com. തൽ വിവര ൾ
k്: gulfjobvacancy.com.

നാ ൽ ബാ ് ഒഫ് റാസ് അൽ ൈഖമയിൽ ആയിരേtാളം ഒഴി
കൾ. കmനി െവ ൈസ ് : rakbank.ae.

