Lowongan Kerja ODP Bank BJB
Tahun 2017
Saat ini Bank BJB sedang membuka lowongan kerja untuk posisi
ODP, bagi kalian yang sedang cari pekerjaan, silakan
manfaatkan kesempatan ini berikut ini informasi posisi dan
persyaratan Lowongan Kerja Bank BJB :
Kualifikasi Khusus :
Pria dan Wanita
Lulusan Pendidikan Minimal S1 ( S1 Telah Lulus /
Berijazah)
IPK Minimal : 3.00 bagi Strata 1 ( S1) ; dan 3.25 bagi
Strata 2 ( S2 )
Berusia Maksimal : 25 Tahun bagi Strata 1 ( S1 ) ; dan
27 Tahun bagi Strata 2 ( S2 )
Lulusan Universitas Terkemuka dengan latar belakang
pendidikan semua disiplin ilmu kecuali, Bidang Ilmu
Kesehatan/Keperawatan, Sastra, Seni,Pendidikan/Keguruan
dan Keagamaan
Berpenampilan menarik dengan tinggi & berat badan
proporsional :
Pria : Tinggi badan minimal 170 cm
Wanita: Tinggi badan minimal 160 cm
Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama
menjalani pendidikan dan masa ikatan dinas
Bersedia ditempatkan di seluruh jaringan kantor wilayah
kerja bank bjb
Bersedia menjalani Masa Ikatan Dinas

Kualifikasi Umum:
Pelamar tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai
bank
bjb
sampai
dengan
derajat
ke-2
(ayah/ibu/kakek/nenek/suami/istri/anak/kakak/adik)
Memiliki penampilan Rapi dan Menarik
Memiliki Interpersonal, Komunikasi dan Kemampuan
Organisasi yang baik
Sehat secara jasmani dan rohani dan bebas dari pengaruh
narkotika dan zat adiktif lainnya
Memiliki integritas yang baik, disiplin dan berkomitmen
tinggi
Lulus seleksi rekrutmen yang diselenggarakan bank bjb
Hanya pelamar yang memenuhi syarat & kualifikasi yang
akan diproses lebih lanjut
Tidak pernah memiliki catatan kriminal di kepolisian
Bagi anda yang berminat, silakan mendaftarkan diri secara
online melalui laman karir ITB, disini :
Pendaftaran. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 22 mei 2017.
Hanya pelamar dengan kualifikasi terbaik yang akan diproses!

Lowongan Kerja BUMN PT Yodya
Karya (Persero)
Ada kabar baik bagi anda yang ingin berkarir di perusahaan
BUMN, PT Yodya Karya (Persero) yang merupakan perusahaan yang
bergerak di dalam bidang layanan jasa konsultasi konstruksi
dan jasa konsultasi non konstruksi, adalah untuk ikut

berpartisipasi dalam program pemerintah, dalam hal ini
khususnya yaitu dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan
cara membina dan mengembangkan perseroan atas dasar prinsipprinsip ekonomi yang sehat dan rasional.
PT.Yodya Karya (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), yang menjalankan bisnis usahanya dalam bidang
Jasa Konsultansi, pada saat ini terus berkembang dan sedang
membutuhkan tenaga muda yang enerjik untuk Posisi yang
dibutuhkan adalah Tenaga Ahli (Berpengalaman). Pastilah kalian
tertarik untuk berkarir bersama perusahaan ini, berikut ini
informasi posisi dan persyaratan yang dibutuhkan :
Posisi yang tersedia :
Tenaga Akuntansi
Persyaratan Umum
Lulusan pendidikan S1 Akuntansi / D3 Akuntansi
Minimal IPK 3.00 (PTN) & 3.25 (PTS)
Berumur Maks. 27 Tahun
Berpenglaman Min.1tahun, Fresh Graduated dipersilahkan
mendaftar
Teliti, jujur, dan memiliki motivasi tinggi
Dapat bekerja dalam tim
Bertanggung jawab atas pekerjaan
Tenaga Ahli Arsitektur
Persyaratan Umum
Lulusan pendidikan S1 Arsitektur
Minimal IPK 3.00 (PTN) & 3.25 (PTS)
Memiliki penglaman Min.1tahun,
dipersilahkan mendaftar
Dapat bekerja dalam tim
Bertanggung jawab atas pekerjaan
Posisi : Tenaga Ahli Mekanikal
Persyaratan Umum

Fresh

Graduated

Lulusan pendidikan S1 Mekanikal
Minimal IPK 3.00 (PTN) & 3.25 (PTS)
Memiliki penglaman Min.1tahun,
dipersilahkan mendaftar
Dapat bekerja dalam tim
Bertanggung jawab atas pekerjaan

Fresh

Graduated

Posisi : Tenaga Ahli Elektrikal
Persyaratan Umum
Pendidikan S1 Elektrikal
Minimal IPK 3.00 (PTN) & 3.25 (PTS)
Berpenglaman Min.1tahun, Fresh Graduated dipersilahkan
mendaftar
Dapat bekerja dalam tim
Bertanggung jawab atas pekerjaan
Posisi : Tenaga Ahli Teknik Sipil
Persyaratan Umum
Pendidikan S1 Teknik Sipil
Minimal IPK 3.00 (PTN) & 3.25 (PTS)
Berpenglaman Min.1tahun, Fresh Graduated dipersilahkan
mendaftar
Dapat bekerja dalam tim
Bertanggung jawab atas pekerjaan
Surat Lamaran dilengkapi dengan :
Pas Photo Berwarna (scan)
KTP (Scan)
Biodata (Curriculum Vitae)
Ijazah & Transkrip Nilai
Data Pendukung lainnya
Bagi kalian yang memenuhi syarat dan berminat berkarir bersama
perusahaan ini, silakan
mengisi form e-rekrutmen (link
tertera dibawah) dengan attachment maks 3 Mb. Pendaftaran kami
terima paling lambat tanggal 21 Mei 2017.

PENDAFTARAN

Lowongan Kerja Terbaru PT.
Nindya Karya (Persero)
PT NINDYA KARYA (Persero) kembali membuka lowongan kerja
untuk
min tingkat D3, PT NINDYA KARYA (Persero) adalah
perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang Jasa Konstruksi
serta memiliki sejarah dan pengalaman panjang pada jalur
bisnis utamanya di bidang jasa konstruksi. PT NINDYA KARYA
(Persero) sudah beroperasi hampir diseluruh wilayah Republik
Indonesia yang terbagi kedalam lima Unit Bisnis yang terdiri
dari lima kantor Divisi meliputi Aceh, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung,
Jambi, Kepulauan Riau, seluruh Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Bali, NTB dan NTT, seluruh Sulawesi, Maluku, Maluku
Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Barat, Banten, dan DKI
Jakarta. Pada saat ini PT NINDYA KARYA (Persero) membuka
lowongan kerja terbaru, bagi anda yang sedang mencari kerja
dan belum punya pekerjaan, manfaatkan kesempatan ini, berikut
informasi selengkapnya :
Posisi dan Persyaratan :
Program Rekrutmen Reguler II 2017

Lulusan pendidikan sesuai dengan keahlian yang
dibutuhkan dan dari lulusan dari PTN atau Swasta dengan
akreditasi A
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
Ijazah atau surat keterangan lulus yang dilegalisir oleh
Perguruan tinggi / Lembaga
Pendidikan yang mengeluarkan ijazah / Surat keterangan
lulus tersebut
Transkrip nilai dengan IPK min 3.00 yang dilegalisir
Mampu berbahasa inggris dengan lisan dan tulisan (Skor
TOEFL min 500)
SKCK yang masih berlaku (dapat menyusul)
Fotokopi KTP / identitas yang masih berlaku
Pas foto berwarna terakhir ukuran 4×6 (2 lembar)
Usia maksimum 27 tahun pada 30 Mei 2017
Daftar riwayat Hidup

