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LOWONGAN PEKERJAAN MANAGEMENT TRAINEE PT.FINANSIA MULTI FINANCE

 
Company Overview
PT. Finansia Multi Finance(KreditPlus), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan di 
Indonesia yang didirikan pada tanggal 9 Juni 1994 dan memiliki lisensi pembiayaan modal kerja, 
pembiayaan multi guna dan berbagai aktivitas lainnya sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa 
Keuangan. Saat ini, Kreditplus memfokuskan bisnisnya pada pembiayaan mobil, motor dan elektronik. 
Serta telah menjadi salah satu pemain terkemuka di industri pembiayaan yang tersebar melalui jaringan 
distribusi di 244 lokasi di seluruh Indonesia serta didukung oleh lebih dari 12.000 karyawan.
Dalam menjalankan usahanya, Kreditplus senantiasa beradaptasi dengan perkembangan jaman. Selain 
pembiayaan untuk produk sepeda motor, mobil, dan elektronik yang sudah berjalan selama ini, Kreditplus 
juga mengembangkan penetrasi pembiayaan baru dengan menjalin kerjasama dengan e-commerce 
channel melalui sistem yang terintegrasi untuk melakukan transaksi online diluar transaksi tunai dan kartu 
kredit. Sebagai perusahaan pembiayaan, Kreditplus memberikan limit pembiayaan yang maksimal untuk 
beragam kategori produk dengan jangka waktu pembiayaan yang bervariatif.
 
Why Join Us
 
VISI
Menjadi Perusahaan Pembiayaan Yang Terbaik di Indonesia
 



MISI

Menyediakan produk dan jasa pembiayaan multiguna yang terbaik untuk masyarakat
Membangun kerangka bagi setiap individu untuk belajar, berkembang, mewujudkan dan 
menciptakan nilai serta kesempatan

 
Untuk mewujudkan visi kami, kami membuka kesempatan karier yang sangat besar untuk Anda yang ingin 
mengembangkan diri agar kita dapat bersama-sama mengembangkan perusahaan ini.
 
Job Description
Management Trainee merupakan program eksklusif bagi Anda yang memiliki kemauan yang besar untuk 
membangun karir  sampai posisi manajerial. Program Management Trainee merupakan program fast track
dimana Anda akan mendapatkan semua pengembangan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang 
pemimpin di perusahaan. Dengan training yang berbasiskompetensi dan bimbingan langsung dari para 
management perusahaan, diharapkan Anda dapat menjadi kader pemimpin baru yang dengan cepat 
memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan. Dalam program ini, Anda diberikan kesempatan 
untuk mengeluarkan  ide-ide atau gagasan  untuk ikut memajukan perusahaan.
 
Kualifikasi :
·         Pria / Wanita
·         Usia maksimal 25 tahun
·         Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama masa ikatan dinas
·         Pendidikan minimal S1 semua jurusan
·         IPK ? 3.00
·         Freshgraduate atau memiliki pengalaman kerja maksimal 1 tahun
·         Memiliki pengalaman aktif  berorganisasi
·         Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia
 
Benefit :

Percepatan jenjang karir
Penghasilan dan tunjangan yang menarik
Program pengembangan diri yang komprehensif

 
Kirimkan CV dan Surat Lamaran Anda

ke email :
recruitment.mt@finansia.com

dengan subject MT6_NAMA LENGKAP ANDA
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