
CAREER OPPORTUNITIES 

  

Universitas Ciputra – Surabaya membuka kesempatan bagi mereka yang ingin 

membangun karier di bidang pendidikan. 

 

A. Dosen Full Time dalam bidang : 

- Kedokteran  

- Bisnis Kuliner  

- Desain Produk & Bisnis Fashion 

- Manajemen  - Level S1 & S2  

- Teknologi Pangan  

- Teknik Informatika 

- Manajemen – Level S1; Penempatan Makassar 

- Sistem Informasi 

   

Kualifikasi  umum untuk dosen semua bidang adalah 

- Pendidikan minimal Strata 2 atau Strata 3, jurusan yang relevan 

- Memiliki Jabatan Akademik (JAKA) Dosen akan lebih disukai 

- Memiliki pengalaman bekerja di institusi/ industri yang terkait dengan prodi akan lebih 

disukai  

- Memiliki jiwa "Intrapreneurship" yang tinggi 

- Memiliki integritas 

- Dapat bekerjasama dalam tim  

 

 

 

 

 

 



B. Non Dosen  FULL TIME dalam bidang: 

 

1. Administration Officer (Penempatan Surabaya & Makassar) 

Kualifikasi : 

- Pria/ Wanita, 23 - 30 tahun  

- Pendidikan minimal Strata 1  

- Mampu mengoperasikan komputer min. MS. Office (Word, Excel, Internet) & aplikasi lainnya 

(Corel Draw, Photoshop, dll) akan lebih disukai 

- Mampu memenuhi target dalam tenggat waktu yang ditentukan  

- Mempunyai pengalaman kerja min. 1 tahun dan pengalaman organisasi 

- Memiliki kemampuan berinisiatif, ceria dan mudah beradaptasi 

- Memiliki motivasi tinggi, jujur, dan teliti 

 

2. Student Counselor (Penempatan Makassar) 

Kualifikasi : 

- Pria/ Wanita, 21 – 30 tahun 

- Pendidikan minimal Strata 1 (lebih disukai lulusan S1 Marketing)  

- Memiliki pengalaman dalam menjual produk/ jasa minimal 1 tahun & terbiasa dengan 

target 

- Mampu mengoperasikan komputer min. MS. Office (Word, Excel, Power Point, Internet) 

- Memiliki kemampuan public speaking yang baik dan persuasif  

- Dapat pro aktif di social media dan mempunyai integritas yang tinggi 

 

3. Graphic Designer (Penempatan Makassar) 

Kualifikasi : 

- Pria/ Wanita, 21 – 30 tahun 

- Pendidikan minimal Strata 1 yang linier dengan posisi yang dibutuhkan  

- Jujur, cekatan, memiliki tanggung jawab & disiplin yang tinggi 

- Mampu mengoperasikan computer min. MS Office (Word, Excel, Internet) 

- Mampu memenuhi target dalam tenggat waktu yang ditentukan 

- Memiliki pengalaman kerja di bidang social media & branding 



- Memiliki interpersonal skill yang bagus, supel dan cepat beradaptasi 

 

4. ICT Laboratory Officer 

Kualifikasi : 

- Pria, usia 21 – 35 tahun 

- Pendidikan minimal S1 Teknik Informatika 

- Menguasai konsep-konsep jaringan : subneting, routing, vlan 

- Mengerti tentang Linux, Wordpress dan SEO menjadi nilai tambahan 

- Memiliki kemampuan analisa 

Diutamakan memiliki pengalaman kerja 2 tahun di bidang yang sama 

 

5. Laboran Fakultas Teknologi Pangan 

- Pria/ Wanita, usia 22 – 40 tahun 

- Pendidikan minimal S1 Teknologi Pangan, atau jurusan yang relevan 

- Memiliki pengalaman bekerja di laboratorium 

- Memiliki kemampuan untuk analisa kimia dan mikrobiologi 

- Mahir dalam penggunaan Microsoft Office 

 

 

 

LINK REGISTRASI : 

http://bit.ly/careeratUC2020 
 

http://bit.ly/careeratUC2020

