
LOWONGAN

LOWONGAN PEKERJAAN PERUM LKBN ANTARA

PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL (LKBN)
ANTARA MEMBUKA LOWONGAN KERJA DENGAN

STATUS PEGAWAI KONTRAK. LOKASI PENEMPATAN
DI KANTOR PUSAT PERUM LKBN ANTARA. BERIKUT

RINCIAN POSISI, SPESIFIKASI JABATAN DAN
DESKRIPSI JABATAN.

 

BUSINESS ANALYST – DEPARTEMEN UNIT PENDUKUNG PENJUALAN

Spesifikasi Jabatan 

• Kandidat harus memiliki setidaknya Gelar Sarjana di bidang apapun. 

• Setidaknya memiliki 1 tahun pengalaman dalam bidang yang sesuai untuk posisi ini. 

• Lebih disukai Pegawai (non-manajemen & non-supervisor) khusus dalam Pemasaran/Pengembangan
Bisnis atau setara. 

• Memiliki business awareness dan critical thinking. 

• Memiliki kemampuan membuat model bisnis/rencana bisnis dan simulasinya. 

• Memiliki kemampuan menganalisa pasar. 

• Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik (Inggris dan Indonesia). 

• Memiliki kemampuan membuat laporan kinerja bisnis. 

  

Deskripsi Pekerjaan 

• Membuat konsep business model yang detail. 

• Mengumpulkan informasi bisnis, menganalisa, membuat solusi dan memberikan masukan kepada
pimpinan. 

• Membuat konsep laporan kinerja yang representatif bisnis perbulan/triwulan yang representatif. 

• Monitoring dan evaluasi rencana, proses dan dampak perubahan bisnis. 
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• Menjadi staf pendukung ketika solusi diimplementasikan. 

  

ANALIS BISNIS MEDIA – LAYANAN KOMUNIKASI

Spesifikasi Jabatan 

• Pendidikan S1. 

• Pengalaman sebagai Jurnalis min. 2 tahun. 

• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 

• Sehat jasmani dan rohani. 

  

Deskripsi Pekerjaan 

• Menganalisis berita. 

• Membuat laporan. 

• Merumuskan redaksional plan. 

• Melakukan peliputan klien. 

  

STAF PENJUALAN - DEPARTEMEN ADHIYANA

Spesifikasi Jabatan 

• Pria/Wanita, usia maksimal 35 tahun. 

• Berpenampilan menarik dan komunikatif. 

• Mampu berbahasa Inggris aktif. 

• Pendidikan S1. 

• Menguasai teknologi media sosial. 

Deskripsi Pekerjaan 
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• Melakukan penjualan dan pemasaran sewa ruang Adhiyana non wedding (5 proposal per hari). 

• Prospek calon pelanggan (telepon 5 pelanggan per hari ataupun yang datang langsung. 

• Mampu memaksimalkan media sosial Adhiyana sebagai sarana pemasaran dan promosi. 

• Menyiapkan semua administrasi untuk kebutuhan calon pelanggan (free parking peralatan layout,
catering dll). 

• Update database prospek dan pelanggan seminar per tanggal 5 setiap bulannya. 

  

STAF PENJUALAN – KSO REUTERS

Spesifikasi Jabatan 

• Usia 24 - 28 tahun. 

• Pendidikan minimun S1 marketing. 

• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 

• Dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara aktif. 

• Mampu mencapai target yang ditetapkan perusahaan. 

• Berkepribadian baik, jujur, memiliki inisiatif, mampu bekerja secara mandiri/tim dan dapat bekerja di
bawah tekanan. 

Deskripsi Pekerjaan 

• Melakukan strategi penjualan produk eikon maupun solusi teknologi yang ditawarkan oleh Refinitiv
Indonesia. 

• Mempresentasikan kepada pelanggan secara langsung produk produk perusahan dan membuat
proposal. 

• Melakukan upaya-upaya penjualan untuk mencapai target profit dan jumlah pelanggan yang telah
ditetapkan. 

• Mengembangkan strategi pemasaran (marketing strategy). 

• Mempertahankan pelanggan yang sudah ada (existing Customers). 

• Membuat laporan penjualan secara berkala. 
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STAF SISTEM INFORMASI

Spesifikasi Pekerjaan 

• Maksimal Usia 25 Tahun 

• Minimal IPK 3.00 

• Pendidikan S1 

• Jurusan Ilmu Komputer, Teknologi Informasi atau Setara 

• Freshgraduate silahkan melamar 

• Lebih disukai pengalaman lebih dari 1 tahun di bidang yang sama 

Deskripsi Pekerjaan 

• Menguasai bahasa pemrograman PHP OOP (Object Oriented Program) 

• Menguasai Database MySQL/Maria DB 

• Menguasai konsep PDO (Programming Data Object) 

• Memiliki Kemampuan untuk web Desain template/CSS(Cascading Style Sheets) 

• Menguasai Pemprograman Android (Lebih diutamakan) 

• Memiliki dasar-dasar jaringan dan internet 

• Dapat bekerja dengan tim 

• Memiliki komitmen tidak mengundurkan diri selama kontrak 

  

STAF JARINGAN INFRASTRUKTUR

Spesifikasi Pekerjaan 

• Maksimal Usia 25 Tahun 

• Minimal IPK 3.00 

• Pendidikan S1 
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• Jurusan Ilmu Komputer, Teknologi Informasi atau Setara 

• Freshgraduate silahkan melamar 

Deskripsi Pekerjaan 

• Kemampuan yang harus dimiliki: Network Administrator, System Administrator, Paham System
Email, Paham System proxy, 

• Lebih disukai pengalaman lebih dari 1 tahun di bidang yang sama 

  

VIDEO EDITOR – REDAKSI VIDEO

Spesifikasi Jabatan 

• Pendidikan Min. S1 

• IPK Min 3.00. 

• Usia Maksimal 25 Tahun. 

• Lebih disukai berpengalaman khusus dalam Editor Video. 

• Siap bekerja di bawah tekanan. 

Deskripsi Pekerjaan 

• Kemampuan yang harus dimiliki: Editing Video, Premiere Pro, Final Cut Pro. 

• Melakukan pemilihan shot. 

• Mengatur dan mengurutkan potongan rekaman. 

• Menonton ulang potongan – potongan film yang sudah diurutkan. 

• Melakukan perbaikan. 

• Memotong film sesuai durasi. 

• Menambahkan pemanis. 

• Menonton hasil film yang sudah diberikan efek dan melakukan perbaikan seperlunya. 
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PERANCANG GRAFIK – REDAKSI INFOGRAFIS

Spesifikasi Pekerjaan 

• Pendidikan S1 

• Jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) 

• Memiliki pengalaman 5 tahun dalam bidang yang sesuai 

• Dapat menggunakan: Photoshop, Ilustrator, dan aplikasi pembuat grafik. 

• Memahami dunia jurnalistik 

• Mampu bekerja dalam tekanan dan deadline yang ketat 

• Dapat bekerja dalam tim 

• Kreatif dan inisiatif 

Deskripsi Pekerjaan 

• Merancang grafik 

• Membuat grafik sesuai dengan perintah atasan 

  

ADMIN MEDIA SOSIAL – DESK RADAR/JACX

Spesifikasi Jabatan 

• Pendidikan minimal S1 (segala jurusan). 

• Memiliki akun media sosial, seperti instagram, facebook dan twitter dan aktif menggunakannya. 

• Memiliki pengalaman sebagai admin medsos minimal 1 tahun. 

  

Deskripsi Pekerjaan 

• Dapat membuat narasi. 
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• Dapat bekerja dalam tim, 

• Memiliki inisiatif tinggi. 

DESAINER GRAFIS (MEDIA SOSIAL)

Spesifikasi Jabatan 

• Pendidikan minimal S1 (segala jurusan). 

• Memiliki pengalaman di bidang desain grafis minimal 1 tahun, 

• Dapat bekerja dalam tim, 

• Memiliki inisiatif tinggi. 

Deskripsi Pekerjaan 

• Dapat menggunakan photoshop, illustrator dan aplikasi pembuat digital komik. 

• Memiliki akun media sosial, seperti instagram, facebook dan twitter dan aktif menggunakannya 

  

VIDEO GRAFER (MEDIA SOSIAL)

Spesifikasi Jabatan 

• Pendidikan minimal S1 (segala jurusan), 

• Memiliki pengalaman membuat dan mengedit video minimal 1 tahun. 

• Dapat bekerja dalam tim. 

• Memiliki inisiatif tinggi. 

Deskripsi Pekerjaan 

• Dapat menggunakan aplikasi-aplikasi pembuat dan pengedit video, baik di PC maupun di
smartphone. 

• Memiliki akun media sosial, seperti instagram, facebook dan twitter dan aktif menggunakannya. 

Silakan mengirim Curriculum Vitae (CV) Anda ke email recruitment-sdm@antara.net.id dengan
subjek sesuai posisi yang dilamar maksimal 15 Agustus 2020. 
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Bergabunglah dengan kami!
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