
Financial Analyst
Quality Inspector
Management Secretary
Manager Inspection &
Audit
Quality Auditor
HSE Inspector
HSE Auditor
Environmental Engineer
Quality Inspector
Accommodation Chief
Vending Machine
Collection &Refill
Legal Affairs Manager
AFC & Digital Sales
inspector
Warehousing staff
Lost & Found staff
Workshop Engineer 
Driver Team Leaders 
Web / Web developer
Supervisor Fixed Assets
& GL
Finance Manager
ITS Hardware Engineer-
ITS Supervisor
ITS Software Supervisor
ITS site Engineer
ITS Technician
Junior DBA
Budget Controller
Electrician
Mechanical Technician
Cleaning supervisor
CDC Trainer
Ticket Inspector
Marketing Staff
Cleaning Supervisor
Cleaning Team
Banking Supervisor                             
Billing Supervisor
Payroll Supervisor
Warehousing Supervisor
Foreman
Electrician
HVAC Technician
Bus Mechanic
Body shop staff
Tyre men
Engineer (Mobile)
Mobile Team Foreman
Mobile Team Electricians
Mobile Team Mechanics
Clerks
Accident insurance Spv
Bus Planners
Driver Supervisor
Procurement Supervisor
CDC Chiefs Jr
CDC Specialist
Dispatcher Supervisor 
Dispatcher
Tracker Supervisor 
Accountant payroll
Accountant - Banking
Procurement
Manager&Insurance
Insurance Accountant
Accountant - Banking
Bus Driver
Office Boy
Drivers/Shunters
Stores Labour
Disinfection
Daily Vehicle Cleaners
Deep Cleaner
Enforcement Manager
Bus Network Support
Mobile Security Staff
Drivers for crew bus
Civil technician
Nurse
Kitchen Chef
Kitchen Staff
BMS Technician
Lab Technician
Cleaning Supervisors
Camp Staff
Painter
Electrician Assistant
Mechanical Trade
Assistants
Buildings Supervisor
Facility Manager

محلل مالي
فني میكانیكي

سكرتیر ادارة علیا
مدير الفحص و التدقیق

مدقق جودة
مفتش صحة وسالمة و

بیئة

مدقق الصحة والسالمة
والبیئة

مهندس بيئي

مفتش جودة

مدير قسم الشؤون
القانونیة

رئیس مسؤولي السكن

محصل مبالغ مالیة

مفتش مبیعات رقمیة

موظف مستودعات

مسؤول مفقودات

مهندس ورشة

مشرف سائقین

مطور شبكة
مشرف أصول

مدير مالي
مشرف تطبیقات انظمة

النقل الذكي
مشرف معدات النقل

الذكي

فني أنظمة النقل الذكي 
مراقب میزانیة

كهربائي

فني میكانیكي
كبیر مسؤولي النظافة

مدرب غرفة تحكم

مفتش تذاكر

موظف تسويق

مشرف نظافة

مسؤول نظافة

مشرف مصرف و خزينة

مشرف فواتیر

مشرف رواتب

مشرف مستودع

مراقب

كهربائي مركبات
فني تكییف مركزي

میكانیكي

سمكري

بنشري

مهندس متنقل

مراقب متنقل

كهربائي متنقل
میكانیكي متنقل

 كاتب
مشرف تأمین ضد

الحوادث

مخطط

مشرف سائقین

مشرف مشتريات

رئیس غرفة التحكم

رئیس ترحیل

رئیس تتبع

محاسب كشف الرواتب

محاسب مصرفي

مدير تأمین و مشتريات
محاسب تأمین

قائد حافلة
ساعي

عامل نقل و تسلیم
كاتب

عامل مخزن
مسؤول تعقیم

عامل تنظیف مركبات
مسؤول تنظیف عمیق

مدير تطبیقي
دعم شبكة الحافالت
موظف أمن متنقل

سائق حافلة الموظفین
فني مدني
ممرض/ة

طاھي

مسؤول مطبخ

فني أنظمة مباني
فني مختبر

مشرف نظافة

عامل سكن
عامل نظافة

دھان

مساعد كهربائي

مساعد میكانیكي تجاري

مشرف منشأة

مدير منشاة

 نشاط الشركة
 

حصلت نسما (الشريك الرئيسي لتحالف (TNC Consortium) عىل عقد

"المشتريات والتشغيل والصيانة" لمشروع حافالت مكة للمرحلة األوىل.

نطاق المشروع يتضمن تصميم وبناء منشأة التشغيل والصيانة في مدة 18

شهرًا ؛ تليها عمليات التشغيل والصيانة لمدة 8.5 سنوات.

 

يتضمن المشروع "تصميم وبناء" المستودع: والذي يتكون من 7 مباني

تشغيلية وكتلة إدارية ؛ ومنطقة سكن لـ 1400 موظف.

 

"Procurement Scope" يتضمن توفير عدد 400 حافلة ألمانية من نوع

(مان) منها 240 حافلة قياسية بطول 12 متر و 160 حافلة مفصلية بطول

18 متر و توريد معدات أنظمة النقل الذكي الداخلية و الخارجية وفقا ألحدث

التقنيات

 

معدات ITS عىل متن الحافلة تشمل : أنظمة االتصاالت الصوتية (الراديو) ،

(AVL) أنظمة تحديد مواقع المركبات / (CAD) اإلرسال بمساعدة الكمبيوتر

، أنظمة تعداد الركاب (APC) ، نظام اإلشعارات اآللي (AADS) ، جهاز

التحقق من عمليات الدفع (Validator ) و أنظمة المراقبة بالفيديو.

 

، (TVMs & PoS) الخارجية تشمل: نظام الدفع اإللكتروني ITS معدات

محطات VoIP  ، نظام إدارة الصيانة (ORACLE) ، محاكي إفتراضي، أنظمة

تخطيط الرحالت ، نظام معلومات الركاب (RTPI) ، برنامج جدولة وتخطيط

المسارات GIRO-Hastus، ونظام مراقبة معدات المركبات.

 

يشمل "نطاق التشغيل" تشغيل 400 حافلة في 12 مسار بطول إجمالي يبلغ
565 كم تضم 500 محطة توقف للحافالت في جميع أنحاء مدينة مكة

المكرمة المقدسة لمدة 8.5 سنوات.
 

"نطاق الصيانة" هو صيانة الحافالت و ITS و 500 مأوى للحافالت وإدارة
المرافق في المستودع واإلقامة لمدة 8.5 سنوات.

 

linkedin.com/company/mbcosa

JOB OPPORTUNITIES 
 

Modern Bus Company, pleased to
announce the opening of more
than 1,000 job vacancies in
Makkah city in all disciplines
 

فرص وظيفية 
 

يسر شركة الحافالت الحديثة

المحدودة الشركة المشغلة لمشروع
النقل العام (حافالت مكة) بالعاصمة
المقدسة مكة المكرمة اإلعالن عن
فتح باب القبول ألكثر من 1,000
شاغر وظيفي في كافة التخصصات

بمدينة مكة المكرمة .
 

 

 انضموا إلينا عبر:

Join Us Today :

http://bit.do/fo5Xm
careers.nesma.com
Recruitment@mbco.sa


