
DEPARTEMEN SDM

Bagi yang berminat dan memenuhi kualifikasi di atas silahkan registrasi Online di :
• http://adhi.co.id/human-capital/career dengan men download application form

• Pendaftaran ditutup pada 20 Desember 2016 pukul 24.00 WIB

Berkas lamaran yang dikirimkan terdiri dari :
a. Application Form hasil download yang telah diisi dengan

benar dan lengkap
b. Curriculum Vitae disertai Foto
c. Copy Ijazah dan Transkrip nilai terlegalisir
d. Copy KTP

Berkas lamaran yang dikirimkan terdiri dari :
a. Application Form hasil download yang telah diisi dengan

benar dan lengkap
b. Curriculum Vitae disertai Foto
c. Copy Ijazah dan Transkrip nilai terlegalisir
d. Copy KTP

Seluruh berkas dikirimkan memalui email sesuai dengan posisi yang
dilamar, dengan menuliskan kode posisi pada subject email. Email
ditujukan ke alamat berikut :
a. ADHI-KPP email ke : kpp@adhi.co.id
b. ADHI-MEN email ke : men@adhi.co.id
c. ADHI-CEN email ke : cen@adhi.co.id
d. ADHI-MPP email ke : mpp@adhi.co.id
e. ADHI-MHR email ke : mhr@adhi.co.id

Seluruh berkas dikirimkan memalui email sesuai dengan posisi yang
dilamar, dengan menuliskan kode posisi pada subject email. Email
ditujukan ke alamat berikut :
a. ADHI-KPP email ke : kpp@adhi.co.id
b. ADHI-MEN email ke : men@adhi.co.id
c. ADHI-CEN email ke : cen@adhi.co.id
d. ADHI-MPP email ke : mpp@adhi.co.id
e. ADHI-MHR email ke : mhr@adhi.co.id

KESEMPATAN BERKARIR
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., merupakan salah satu BUMN terkemuka di Indonesia, mengundang Anda yang smart, jujur dan
bertanggung jawab serta bersahaja yang mempunyai minat yang tinggi di bidang Precast Concrete Industry untuk bergabung di
salah satu anak perusahaan kami PT Adhi Persada Beton dengan target membangun dan mengoperasikan Pabrik precast
concrete dengan kapasitas 1,5 juta ton di tahun 2018.

Mengundang  talenta terbaik untuk menempati posisi di bawah ini dengan kualifikasi:

PERHATIAN :

1. Hanya Pelamar yang memenuhi persyaratan dan TERBAIK, yang akan dipanggil untuk mengikuti proses Rekrutmen & Seleksi.
2. Selama proses Rekrutmen & Seleksi, Pelamar TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
3. Keputusan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk. adalah MUTLAK dan TIDAK dapat diganggu gugat.

No JABATAN PERAN
USIA 

MAKS.
REQUIREMENT

1 Kepala Pabrik Beton 

Pracetak

(kode : ADHI-KPP)

-Mengelola proses produksi Pabrik Beton 

Pracetak

-Bertanggung jawab atas teraplikasikannya 

sistem QSHE di Pabrik

-Bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur

40 Thn Min. S-1 Teknik Sipil/Teknik Industri/

Teknik Mesin

Min. 5 Thn

-Berpengelaman dalam mengelola Pabrik 

Beton Pracetak dan atau Building Materials

-Mempunyai Leadership yang Kuat

2 Manager Engineering

(kode : ADHI-MEN)

-Melakukan inovasi design produk-produk 

Beton Pracetak

-Menyiapkan Technical Proposal

-Bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur

35 Thn Min. S-1 Teknik Sipil Min. 5 Thn

-Berpengalaman dalam membuat design 

structure dengan menggunakan beton 

pracetak

-Mempunyai passion yang kuat di bidang 

engineering

3 Concrete Engineer

(kode : ADHI-CEN)

-Melakukan inovasi design Job Mixed Formula 

Concrete

-Melakukan pengawasan untuk menjamin  

kualitas Concrete

-Bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Pabrik Beton Pracetak

30 Thn Min. S-1 Teknik Sipil Min. 3 Thn

-mempunyai pengalaman sebagai engineer 

dalam industri Ready Mixed Concrete

-Menyukai pekerjaan yang detail 

4 Manager Pemasaran & 

Penjualan

(kode : ADHI-MPP)

-Melakukan proses pemasaran dan penjualan 

produk Beton Pracetak

-Melakukan proses Customer Relationship 

Managemen

-Bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur

35 Thn Min. S-1 Semua Disiplin Ilmu Min. 5 Thn

-Berpengelaman dalam pemasaran product 

Beton Precetak dan atau Building Materials

-Mempunyai interpersonal relasionship 

yang excellent

-Telah mempunyai jaringan pemasaran 

yang luas

5 Manager SDM

(kode : ADHI-MHR)

-Mengelola dan mengembangkan sistem SDM 

Perusahaan

-Melakukan proses Rekruitment, Penempatan, 

Pelatihan dan Pengembangan pegawai

-Mengelola Employee Relationship dan 

Industrial Relationship

-Bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur

35 Thn Min. S-1 Manajemen/Psikologi/

Hukum

Min. 5 Thn

-Berpengalaman di bidang HR

-Mempunyai interpersonal relasionship 

yang excellent

TINGKAT PENDIDIKAN

Kualifikasi Umum Familiar dengan proses produksi manufaktur


