Lowongan Sales Marketing, IT Web Programming
dan Admin Social Media PT. Imagi Mediacore Asia

PT. Imagi Mediacore Asia adalah perusahaan yang bergerak dibidang Digital Media Production dengan
layanan-layanan seperti website design & development, mobile application, internet technology, social
media, digital campaign, ecommerce dll. Kami sedang membutuhkan karyawan / karyawati yang
berkompeten dibidangnya untuk di tempatkan dibagian Sales & Marketing.
Sales & Marketing.
Tanggung Jawab Pekerjaan :
# Memperkenalkan produk /jasa ke calon konsumen
# Menjual produk ke konsumen baik online atau offline
# Memperluas area pemasaran / network dengan promosi online atau offline
# Menjaga / mempertahankan setelah sales service
Persyaratan & Kualifikasi:
# Komunikatif & mempunyai Personality yang bagus
# Mampu melakukan negosiasi dengan baik
# Mempunyai keinginan dan minat dibidang IT, Design, Mobile, Technology
# Bisa menulis & berbicara dalam Bahasa Inggris
# Bagi yang baru lulus dipersilahkan untuk melamar
Fasilitas yang di dapatkan :
* Gaji Pokok
* Tunjangan Hari Raya
* Komisi & Bonus Insentif
Bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan serta kualifikasi, silahkan kirim lamaran lengkap langsung
ke :info@imaxxo.com atau hubungi: 021-5348786

PT. Imagi Mediacore Asia adalah perusahaan yang bergerak dibidang Digital Media Production dengan
layanan-layanan seperti website design & development, mobile application, internet technology, social
media, digital campaign, ecommerce dll. Kami sedang membutuhkan karyawan / karyawati yang
berkompeten dibidangnya untuk di tempatkan dibagian IT / Web Programmer / UI / UX Devloper.
IT / Web Programmer / UI / UX Developer.

Tanggung Jawab Pekerjaan :
# Design & Develop UI/ UX website dan mobile application
Persyaratan & Kualifikasi:
# Memiliki pemahaman mengenai IT, Web Programming, Adobe Photoshop, Wordpress atau opensource
serupa
# Kreatif, bertanggung jawab & mengerti IT
# Bisa Belajar dengan cepat, bisa bekerja mandiri dan secara independent
# Bagi yang baru lulus dipersilahkan untuk melamar
Fasilitas yang di dapatkan :
* Gaji Pokok
* Tunjangan Hari Raya
* Komisi & Bonus Insentif
Bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan serta kualifikasi, silahkan kirim lamaran lengkap langsung
ke :info@imaxxo.com atau hubungi: 021-5348786

PT. Imagi Mediacore Asia adalah perusahaan yang bergerak dibidang Digital Media Production dengan
layanan-layanan seperti website design & development, mobile application, internet technology, social
media, digital campaign, ecommerce dll. Kami sedang membutuhkan karyawan / karyawati yang
berkompeten dibidangnya untuk di tempatkan dibagian Data Entry / Admin Social Media.
Data Entry / Admin Social Media.
Tanggung Jawab Pekerjaan :
# Bikin Strategi / Plan untuk meningkatkan traffic di Facebook, Twitter, dll.
# Melakukan Update & Create konten-konten kreatif
# Melakukan Promosi melalui digital media channel yang tersedia, seperti: Google Ads, Facebook Ads, dsb

Persyaratan & Kualifikasi:

# Memiliki pemahaman mengenai Internet / Digital Media, Social Media, Adobe Photoshop
# Kreatif & bertanggung jawab
# Bisa Belajar dengan cepat, bisa bekerja mandiri dan secara independent
# Bagi yang baru lulus dipersilahkan untuk melamar
Fasilitas yang di dapatkan :
* Gaji Pokok
* Tunjangan Hari Raya
* Komisi & Bonus Insentif
Bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan serta kualifikasi, silahkan kirim lamaran lengkap langsung
ke :info@imaxxo.com atau hubungi: 021-5348786
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