
DIBUTUHKAN SEGERA

TEKNOBUILD merupakan salah satu konsultan konstruksi sipil di Kota Bandung yang fokus pada kegiatan
pemasangan atap baja ringan terfabrikasi yang saat ini sangat membutuhkan tenaga profesional sebagai :

* Staf Sales Engineering  (Junior & Senior)

Kualifikasi
 Pendidikan : Lulusan SMK Teknik Bangunan atau 

Diploma & S1 semua jurusan
 Rentang usia 20-35 tahun
 Status menikah : disamakan
 Berpengalaman 7 tahun (Senior) atau minimal 1 

tahun / Freshgraduate (Junior) 
 Berpengalaman mendapatkan proyek dan 

memenangkan tender dari proyek pemerintahan 
menjadi nilai tambah

 Berorientasi pada target, pro-aktif, jujur dan mandiri
 Bisa mengendarai sepeda motor
 Memiliki hp pribadi berbasis android dan sepeda 

motor pribadi (SIM C aktif)
 Mampu mengemudikan mobil (SIM A aktif) 

menjadi nilai tambah
 Penempatan Kota Bandung
 Tersedia untuk beberapa orang

* Staf HRD

Kualifikasi
 Pendidikan : S1 Psikologi / S1 Manajemen 

SDM / S1 Teknik Industri / S1 Hukum
 Rentang usia 25-30 tahun
 Status menikah : disamakan
 Berpengalaman 3 tahun sebagai Rekrutmen 

dan HR Generalist
 Berkarakter multitasking, pro-aktif, senang 

belajar hal-hal baru, jujur dan mandiri
 Piawai menggunakan MS. Office dan software 

fingerprint
 Penempatan Kota Bandung
 Tersedia untuk 1 posisi

Pastikan Anda terdaftar dalam program rekrutmen kami!

Kirimkan lamaran lengkap Anda : 

1. Daftar Riwayat Hidup (CV) terbaru dan tuliskan angka gaji yang diharapkan
2. Ijazah dan transkrip nilai (pendidikan terakhir)

3. referensi kerja dari perusahaan sebelumnya (bila ada)
4. fotokopi KTP dan SIM C yang masih berlaku

5. pas foto berwarna ukuran 4 x 6

Ke alamat email : hrd@teknobuild.co.id
dengan menuliskan kode lamaran : Nama Lengkap _ Posisi yang dilamar pada kolom subjek email

Hubungi kami
022-200 1422 (selama hari dan jam kerja)

087 8888 68926 (Whatsapp, chat only)

Terima kasih atas segala bentuk partisipasi Saudara/i dalam program rekrutmen ini.

Semoga sukses selalu!

mailto:hrd@teknobuild.co.id

