LOWONGAN KERJA

Perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang consumer goods (Attack, Biore,
Laurier, Merries). Kami mencari calon karyawan yang berkualitas dan memiliki motivasi
tinggi untuk menempati posisi berikut :

OPERATOR PRODUKSI
(Code: OPR)
KUALIFIKASI:
- Laki - laki / Usia 22 – 26 tahun
- Pendidikan Diploma Teknik Mesin / Teknik Mekatronika dari Universitas terakreditasi
- IPK-min. 2.75
- Pengalaman minimal 1 tahun sebagai Operator Produksi (fresh graduate dipersilahkan untuk
melamar)
- Bersedia kerja dengan jam kerja shift
- Berminat bekerja di bidang produksi dan pengoperasian mesin produksi
- Bersedia ditempatkan di Cikarang atau Karawang (Jawa Barat)

QUALITY CONTROL LINE
(Code: QC LINE)
KUALIFIKASI:
- Perempuan / Usia 21 – 25 tahun
- Pendidikan Diploma Tekni Kima, Kimia, Analisis Kimia dari Universitas terakreditasi
- IPK min. 2.75
- Pengalaman minimal 1 tahun sebagai Quality Control Line (fresh graduate dipersilahkan untuk
melamar)
- Memiliki pengetahuan dasar tentang instrumentasi kimia, analisis dan ISO
- Memiliki kemampuan untuk menentukan kualitas barang atau produk
- Berminat bekerja di bidang produksi
- Bersedia kerja dengan jam kerja shift
- Bersedia ditempatkan di Cikarang atau Karawang (Jawa Barat)
SETIAP PROSES REKRUTMEN YANG DILAKUKAN PT. KAO INDONESIA TIDAK MEMUNGUT BIAYA APAPUN
DARI CALON TENAGA KERJA (PELAMAR)
Dalam hal adanya pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan PT Kao Indonesia dan melakukan pemungutan biaya
terhadap Calon Tenaga Kerja (Pelamar) silahkan melaporkan ke alamat email di bawah ini atau telepon ke 0218934650 (Bagian Human Capital Develoment) dan atau melaporkan ke Pihak Kampus untuk diteruskan ke kami.

Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara:
1. Melalui CDC Politeknik Negeri Semarang http://www.cdcpolines.com/index.html
2. Melalui email maharani.putri@kao.co.id dengan mengirimkan surat lamaran lengkap dan menuliskan
‘SEMARANG (spasi) Kode Jabatan’ sebagai subjek email (contoh: SEMARANG OPR). Subjek lainnya akan
masuk ke dalam junk mail.
3. Hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi yang akan di undang dalam proses seleksi.

4. Pendaftaran campus recruitment berlaku s.d sampai dengan Jumat, 6 Oktober 2017.
Note:
- Proses seleksi akan dilakukan di Semarang pada minggu kedua/ketiga bulan Oktober 2017
(diinformasikan menyusul)
- Lowongan kerja tsb di peruntukkan kepada alumni dan mahasiswa tingkat akhir yang akan sidang di
bulan Oktober 2017

