NO

JOB VACANCIES

REQUIREMENTS

1

INTERNAL AUDIT [apply]
Melaksanakan pemeriksaan sesuai jadwal & standar
prosedur Audit. Mengevaluasi dan mengungkap temuan
pelanggaran, kelemahan sistem, serta praktek
penyimpangan dalam proses bisnis yang di periksa.
Memonitoring implementasi tindakan perbaikan dan
pencegahan yang dilakukan Auditee.

- S1/S2 Akuntansi
- Pengalaman min 1 tahun sebagai Auditor (fresh
graduated encourage to apply)
- Memiliki kemampuan analisis yang baik
- Orientasi terhadap detil dan memiliki kemampuan
komunikasi dan presentasi yang baik
- Master dalam mengoperasikan Ms. Office
- Mampu bekerjasama dengan team, multitasking dan
independen dalam lingkungan yang dinamik
- Penempatan di Tangerang

2

PROGRAMMER VB [apply]
Melakukan analisa & perancangan sistem kemudian
membuat software yang mendukung operasional dan
kebutuhan perusahaan. Melakukan training program,
maintenance program serta melakukan backup data
operasional.

- S1 Teknik Informatika
- Pengalaman minimum 1 tahun sebagai programmer
VB
- Memiliki kemampuan analisis yang baik
- Mampu bekerjasama dengan team, multitasking dan
independen dalam lingkungan yang dinamik
- Orientasi terhadap detil dan memiliki kemampuan
komunikasi dan presentasi yang baik
- Bersedia ditempatkan di Tangerang / Jakarta Barat

3

PROGRAMMER PHP [apply]
Melakukan analisa & perancangan sistem kemudian
membuat software yang mendukung operasional dan
kebutuhan perusahaan. Melakukan training program,
maintenance program serta melakukan backup data
operasional.

- S1 Teknik Informatika
- Pengalaman minimum 1 tahun sebagai programmer
PHP
- Memiliki kemampuan analisis yang baik
- Mampu bekerjasama dengan team, multitasking dan
independen dalam lingkungan yang dinamik
- Orientasi terhadap detil dan memiliki kemampuan
komunikasi dan presentasi yang baik
- Bersedia ditempatkan di Tangerang / Jakarta Barat

4

TRAINING & SERVICE UNIT HEAD [apply]
Melakukan standarisasi & improvement untuk meningkatkan
kinerja unit Training & Service & unit Maintenance PCMx
serta memberikan support & memastikan akurasi data
sebaran tinting system nasional.

- S1 Teknik Industri / Mesin
- Pengalaman min. 1 tahun di Perusahaan
Manufaktur (fresh graduate encourage to apply)
- Siap untuk ditugaskan di luar kantor.
- Melakukan standarisasi & improvement untuk mesin
tinting cat.
- Memberikan support & memastikan akurasi data
sebaran tinting system nasional.
- Penempatan Tangerang.

5

PRODUCT MARKETING OFFICER [apply]
Mempresentasikan produk propan kepada developer/
konsultan arsitek / main contractor / pelaku bisnis industri
sehingga meningkatkan awareness mengenai Propan dan
membantu customer dalam penyusunan spesifikasi produk.
Melakukan perencanaan & pelaksanaan program program
pemasaran produk.

- S1 Arsitektur, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik
Sipil
- Pengalaman minimum 1 tahun sebagai marketing/
bisnis development
- Memiliki SIM A
- Mampu bekerja mandiri dan team
- Memiliki dorongan dan semangat motivasi yang
tinggi
- Bersedia tugas di luar kantor
- Memiliki kemampuan bahasa inggris yang baik
- Penempatan Tangerang

6

STRATEGIC ACCOUNT EXECUTIVE [apply]
Mengatur dan memelihara market yang diberikan dan
ditargetkan mulai dari survey dan pemetaan market, proses

- Pria
- S1 Semua Teknik
- Pengalaman 1-3 tahun

penjualan, pengadaan stok barang, membentuk organisasi
untuk mensupport penjualan sampai kepada after sales
service agar market share dapat terjaga dan bahkan
meningkat.
7

INDUSTRY TECHNICAL APPLICATOR [apply]
- Pria
Melakukan pekerjaan teknis seperti pengujian produk, trial
- S1 Semua Teknik
aplikasi di customer dan pembuatan folder untuk
- Pengalaman 0-1 tahun
mendukung BU dalam menjalankan tugasnya supaya dapat
mencapai objective terutama untuk mengembangkan bisnis
dan omset penjualan produk yang ditanganinya.

8

INDUSTRY SALES REPRESENTATIVE [apply]
- Pria
Mengatur dan membina hubungan baik dengan customer
- D3 / S1 Semua Teknik
yang diberikan dan ditargetkan mulai dari proses penjualan,
pengadaan stok barang sampai kepada after sales service
agar market share dapat terjaga dan bahkan meningkat.

9

MECHATRONIC TECHNICIAN [apply]
Mendesign mechanical system pada mesin otomasi
menggunakan software 3D solidwork/inventor serta arus
lemah PLC, membuat list komponen PLC, programing PLC
Omron, Siemens, mendesign HMI Page structur.

- Pria
- D3 / SI Teknik Mechatronika/Elektro/sejenis
- Pengalaman 0-2 tahun
- Mampu trouble shooting system pneumatik &
hidrolik.
- Mampu trouble shooting system motor servo &
induction
- Mampu membaca wiring PLC siemens, omron
- Mampu membaca drawing assembly project

10

E MARKETING OFFICER [apply]
Memonitor, mengevaluasi dan menganalisa berjalannya
program social media per bisnis unit dan mengembangkan
bisnis digital Propan dengan membangun on line shop serta
membina hubungan dengan e commerce bisnis lainnya.

- Pria / Wanita
- S1 Manajemen Bisnis / Semua Teknik
- IPK minimal 2.75
- Komunikatif dan memiliki relasi yang luas khususnya
di media sosial
- Pengalaman min 1 tahun di bidang digital marketing
- Penempatan Tangerang

11

KEY ACCOUNT EXECUTIVE [apply]
Melakukan aktivitas mengembangkan bisnis proyek untuk
mencapai target yang ditentukan dengan cara
memenangkan spesifikasi proyek di Key Account dan
memastikan pesanan terpenuhi tepat waktu.

- Pria / Wanita
- S1 Teknik Kimia/Industri/Sipil/Marine/Material
- IPK minimal 2.75
- Bersedia mobile & menyukai t ravelling
- Pengalaman minimal 2 tahun di bidang Key Account
- Penempatan Tangerang

12

TALENT ACQUISITION & ASSESMENT SPECIALIST [apply]

- Pria
- S1 Psikologi
- IPK minimal 2.75
- Pengalaman 1 tahun sebagai recruiter
- Menguasai penggunaan alat test psikologi berserta
instruksi dan interpretasinya
- Bersedia melakukan perjalan dinas luar kota
- Penempatan Tangerang

FINANCE & ACCOUNTING HEAD PUSAT [apply]
Bertanggung jawab terhadap flow proses dan operasional
finance dan accounting, menyajikan dan menyampaikan
report kepada management, menganalisa masalah yang
ada di operasional serta mengusulkan tindakan solusi yang
harus dilakukan.

- Wanita
- S1 Akuntasi
- Pengalaman minimal 3 tahun di bidangnya
- Penempatan di Tangerang

Menjalankan seluruh proses kegiatan Talent Acquisition &
Assessment termasuk didalamnya adalah proses rekrutmen
dan talent identification sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan karyawan yang
berkualitas

13

14

DESAIN GRAFIS

[apply]

Bertanggung jawab dalam membuat dan mengembangkan
perancangan kreatif yang berhubungan dengan desain
sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

- Pria / wanita
- S1 Desain Komunikasi Visual / Multimedia
- Pengalaman minimal 1-2 tahun di bidang design
grafis
- Terbuka untuk lulusan baru
- Mahir dalam menggunakan photoshop, illustrator,
premier, multimedia application & fotografi
- Kreatif dan mampu bekerja secara individu / tim
dengan tenggat waktu
- Penempatan Tangerang.

15

R&D CHEMIST [apply]
Bertanggung jawab untuk membuat formula cat skala
laboratorium, supervisi trial batch di produksi, memeriksa
laporan percobaan, release data Product. Melakukan
koordinasi dengan departeman terkait untuk pencapaian
target Product Group.

- Pria
- S1 Kimia murni
- Fresh Graduate or min 1 thn pengalaman
- Kreatif, inovatif dan analisa yang baik
- Penempatan di Tangerang

16

STRATEGIC PROCUREMENT OFFICER [apply]
Bertanggung jawab terhadap pembelian dan pengadaan
barang, serta memberikan review dan rekomendasi yang
terkait dengan proses pembelian produk dan jasa dengan
mempertimbangkan semua aspek yang memberi
keuntungan yang semaksimal mungkin dengan strategi
yang tepat.

- Pria / wanita
- S1 Teknik Industri / kimia / akuntansi
- Pengalaman minimal 1-2 tahun di bidang
procurement
- Mahir dalam berbahasa Inggris dan mandarin
- Memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi
yang baik
- Penempatan Tangerang.

17

QUANTITY SURVEYOR & QUALITY CONTROL [apply]
Bertanggung jawab dalam pembuatan perhitungan kuantitas
pekerjaan projek (RAB), melakukan uji mutu kualitas
pekerjaan projek yang sedang berjalan, menganalisa budget
project yang akan dan sedang berjalan

-

18

CAFE MANAGER [apply]
* Manage day-to-day operations of the Cafe
* Hire & onboard new Wait staff & Baritas
* Train employees on drink preparation and proper use of
coffee equipment
* Coordinate with purchasing for raw materials needed (like
coffee, milk, takeaway cup, and other ingredients)
* Maintain update records of daily, weekly, & monthly
revenues & expenses
* Ensure all Cafe areas are clean and tidy
* Give recommendation to Superior for add new menu items
based on seasonality & customer's preferences
* Nurture Friendly relationships with customers to increase
loyalty & boost our reputation

- Age max 35 years
- Candidate must possess at least Diploma in
Hospitality/Tourism/Hotel Management or equivalent
- Work experience as a Cafe Manager or related field
at least 3 years, preferably experience in preopening cafe
- Hands on experience with profesional coffee
machine
- Availability work within opening hours (including
weekend)
- Excellent communicate skills
- Customer Service Attitude
- Willing to be placed in Alam Sutra, Tangerang

19

MULTIMEDIA STAFF [apply]
- Pria / wanita usia maksimal 27 tahun
Berperan aktif terhadap pengembangan desain promosi dan - S1 jurusan Multimedia / Desain Komunikasi Visual
edukasi yang terkait dengan program pengembangan
- Memiliki pengalaman 1-2 tahun sebagai video
karyawan
creator dan fotografer
- Terbuka untuk Fresh Graduate yang pernah
mengerjakan proyek-proyek yang berhubungan

Pria
S1 jurusan Teknik sipil
IPK minimal 2.75
Memiliki pengalaman menjadi nilai tambah
(Freshgraduate boleh mencoba)
- Proaktif, komunikatif, teliti, bertanggung jawab,
cekatan, bersedia turun ke lapangan
- Penempatan Tangerang

dengan video creator
- Menguasai Video Editor, Cinematix & PowerPoint
- Kreatif, aktif, dan memiliki kemampuan komunikasi
yang baik
- Penempatan Tangerang
20

CORPORATE BRANDING SUPPORT STAFF[apply]
Berperan dalam melakukan analisa data efektifitas branding
perusahaan, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
corporate event yang sudah terjadwal (melakukan
koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal),
serta menghandle tugas-tugas administrasi

- Wanita, usia maksimal 27 tahun
- S1 Sistem Informasi / Manajemen Sistem Informasi
- Pengalaman min 3 tahun di bidang analisa data
yang terkait dengan efektifitas branding perusahaan
- Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas
mengenai strategi analisa branding
- Menguasai Ms. Office seperti Word, Excell, Power
Point dan program analisa data
- Memiliki kemampuan multitasking dan terbiasa
dalam melakukan koordinasi yang terkait dengan
event
- Mampu melakukan kegiatan rutin keadministrasian
- Berpenampilan menarik, aktif, inisiatif dan mampu
bekerja mandiri / bersama team.
- Penempatan Tangerang

