
PENGUMUMAN

LOWONGAN KERJA PERUM LKBN ANTARA

Perum LKBN Antara membutuhkan anda untuk memperkuat sejumlah posisi: 

1. Analis Bisnis: 

Syarat Umum:   

a. Kandidat harus memiliki setidaknya Diploma 3 di bidang apapun.
b. Setidaknya memiliki 3 tahun pengalaman dalam bidang yang sesuai untuk posisi ini.
c. Lebih disukai Pegawai (non-manajemen & non-supervisor) khusus dalam Penjualan/sales yang pernah
menjual paket-paket pelatihan dibidang yang spesifik dan khas.
d. Memahami jurnalistik dan industri media.
e. Mampu berkomunikasi dengan baik  dan lancar.
f. Mahir dalam melakukan presentasi.
g. Memiliki portofolio penjualan.
h. Merasa percaya diri yang tinggi.
i. Memiliki jiwa melayani.
j. Target oriented. 

2. Business Analyst: 

Syarat Umum: 

a. Memiliki business awarenes dan critical thingking
b. memiliki kemampuan membuat model bisnis/rencana bisnis dan simulasinya
c. memiliki kemampuan menganalisa pasar
d. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik (inggris dan indonesia
e. memiliki kemampuan membuat laporan kinerja bisnis
f. memiliki pengalaman sebagai busines analyst selama 1 tahun 

3. Staf Analis Media 

Syarat Umum: 

a. Pria
b. Usia Maksimal 35 Tahun
c. Pendidikan S1 Ilmu Komunikasi
d. Memiliki Kemampuan Copywriting 

4.  Staf Penjualan Rilis

Syarat Umum: 
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a. Lebih diutamakan pengalaman di bidang marketing communication
b. Memiliki kemampuan personal communication yang memadai
c. menyukai bindang marketing dan sales
d. memiliki kemampuan sebagai penerjemah teks english ind/ ind-english
e. Mudah Bergaul

5. Staf Penjualan Digital Marketing 

Syarat Umum:

a. Usia Maksimal 30 Tahun
b. Memiliki pengetahuan dan mengikuti perkembangan dunia digital
c. Memiliki pengetahuan mengenai web development
d. mengenai dunia industri marketing dan memiliki akses ke agency iklan
e. Lebih diutamakan berpengalaman di bidang marketing commucation
f. Mampu berkorespondensi dalam bahasa inggris

6. Staf Penjualan Auditorium Adhiyana 

Syarat Umum:

a. Usia Maksimal 35 Tahun
b. Berpenampilan menarik dan komunikatif
c. Mampu berbahasa inggris Aktif
d. Pendidikan D3/S1
f. Menguasai teknologI Media Sosial
g. memiliki pengalaman di bidang penjualan/EO dan sanggup mencapai target penjualan sebesar Rp 1,5
Miliyar/tahun

7. Staf Penjualan Layanan PR Wire dan Konten 

Syarat Umum: 

a. Minimal D3
b. Min 25 Tahun
c. Goof Personality
d. Pengalaman sales dan marketing jasa
e. mampu berbahasa inggris
f. Networking luas
g. menguasai Microsoft Office
h. Good Seling Skill & Negotiation Skill
i. Disiplin
j. Inisiatif Tinggi
k. Target oriented. 

8. Staf Penjualan Produk Eikon   
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Syarat Umum: 

a. Usia 22-27 Tahun
b. Pendidikan min S1 Marketing
c. dapat berkomunikasi dengan bahasa inggris secara aktif
d. mampu mencapai target yang ditetapkan perusahaan
e. Berkepribadian baik, jujur, memiliki inisiatif, mampu bekerja secara mandiri/tim dan dapat bekerja
dibawah tekanan

Surat lamaran bisa dikirim melalui link https://forms.gle/XCXjZipcXNXziFbR9 atau email ke
recruitment-sdm@antara.net.id 

Kami tunggu ya. paling lambat pertengahan Juni 2019. 

Iswahyuni/Sekretariat Perusahaan  
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