
Lowongan Pekerjaan Pengembangan System Big Data & Analytics  

PT. Sharing Vision Indonesia 

 

SHARING VISION adalah sebuah perusahaan konsultasi dan pengembang aplikasi, yang saat ini 
sedang mengerjakan pengembangan sistem big data di beberapa institusi di Indonesia. 

Untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam pengembangan di atas, SHARING VISION mengajak para 
programmer dan engineer yang berminat untuk mengembangkan diri untuk bersama-sama 
terlibat dalam pengerjaan pekerjaan tersebut dengan salary yang menarik. 

Beberapa posisi dan spesifikasi yang dibutuhkan adalah: 

No. Posisi Spesifikasi 

1. Programmer 

(4 person) 

1. Menguasai pemrograman menggunakan: Go, Python, Java, juga 
menguasai Javascipt, ReactJS, HTML/ CSS/ JQUERY 

2. Menguasai pemrograman untuk pemrosesan data seperti Kafka, 
database SQL/ NoSQL (i.e Hbase, HiveQL/ Impala, etc.) 

3. Mempunyai kapabilitas untuk belajar secara cepat 
4. Dapat bekerja dengan baik dalam tim  
5. Bersedia bekerja fulltime di Jakarta  

2. Data 
Programmer 

(4 person) 

1. Menguasai pemrograman menggunakan SQL 
2. Menguasai pemrograman dalam Apache Spark khususnya 

menggunakan PySpark  
3. Menguasai pemrograman menggunakan Hive/ Impala  
4. Menguasai atau memahami ETL tools 
5. Dapat bekerja dengan baik dalam tim  
6. Bersedia bekerja fulltime di Jakarta  

3. Biz Intelligent 
Programmer 

(2 person) 

1. Menguasai pemrograman menggunakan SQL 
2. Menguasai pemrograman untuk pengembangan biz intelligent dan 

dashboard, serta menguasai penggunaan tools dashboard seperti 
Tableau, Microsoft PowerBI, etc.) 

3. Dapat bekerja dengan baik dalam tim  
4. Bersedia bekerja fulltime di Jakarta  

4. Konsultan 

(3 person) 

1. Menguasai cara perancangan system teknologi informasi (aplikasi, 
server, storage, jaringan, data center), cara melakukan assessment 
dan tata kelolalnya 

2. Menguasai teknologi-teknologi terkini dalam system informasi 
(teknologi cloud computing, hybrid convergence infrastructure, dll) 

3. Menguasai teknik-teknik analisis, teknik penulisan dan teknik 
presentasi 

4. Menguasai Bahasa Inggris sangat baik 
5. Dapat bekerja dengan baik dalam tim  
6. Bersedia bekerja fulltime di Jakarta 

  



No. Posisi Spesifikasi 

5. Mathematician 

Statistician 

(1 person) 

1. Menguasai optimisasi seperti convex optimization, linear 
programming, ant colony optimization, genetic algorithm, bat 
algorithm, dll 

2. Preferred yang secara khusus menguasai price optimization (baik 
model deterministik maupun stokastik) 

3. Menguasai statistik deskriptif dan terutama mampu melakukan 
eksplorasi data dalam upaya mencari data insight 

4. Menguasai statistik inferensi, secara dasar pemahaman filosofi dan 
teorinya, serta terutama mampu melakukan berbagai metoda 
statistic inferensi untuk berbagai kasus nyata 

5. Menguasai tool pendukung, yang benar-benar dipahami dengan 
baik dan mendalam, seperti Python atau R atau KNIME atau yang 
lainnya. 

6. Bersedia bekerja full time di Jakarta/Bandung. 

 

Kirimkan surat lamaran, dilengkapi dengan CV, copy ijazah, dan transkrip nilai melalui 
email:  
 

hrd@sharingvision.com 
 

Jangan lupa mendiskripsikan keahlian Anda sejelas-jelasnya terkait spesifikasi yang 
dibutuhkan. Setiap pelamar dapat mengajukan 2 posisi yang paling diminati. Surat 
lamaran selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2019, hanya yang memenuhi syarat yang 
akan dipanggil untuk tes.  
 
DON’T MISS IT 
Thank You 

 

Divisi HR PT Sharing Vision Indonesia 

Telp. 085220102101 

CP. Ibu Ela Komariah 

mailto:hrd@sharingvision.com

