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:

Hal
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: I (satu)

Kepada Yth,
Universitas Airlangga

DenganHomrat
PT Batara Elok Sernesta Terpadu merupakan perusahaan yang be,rnaung di bawah
bendera BEST GROUP , salah satu perusahaan besar

di Indonesia yang bergerak di bidang

industri pengolatrau minyak sawit. Untuk mernenuhi tantangan global, memperluas jaringan
bisnis dan mememrhi kebuttrhan surber daya manusia, kami membuka kesempatan berkarir
unhrk berbagai posisi.

Bersarna surat

ini, kami ingin memohon bantuan Universitas Airlangga

untuk

membant mengumumkan lowoagan ke{a di PT Batara Elok Semesta Terpadu. Ada beberapa

posisi yang terbuka unhrk berbagai background pendidikan. Bagi calon pelmar yang
berrninat, silalrkan mengirimkan lamaran via email atau pos ke alamat yang kami sertakan
pada lampiran.

Dernikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Atas kerja samanya kami
h*urkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,

OIIice Manager

LOWONGAI\I PEKERJAAN
BEST GROUP merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang
industri pengolahan minyak sawit. PT Batara Elok Semesta Terpadu merupkan salah satu
perusahaan yaug bemaung di bawah bendera BEST GROUP yang didukung oleh manajemen
dan team yang abli di bidangnya. Untuk memenuhi tantangan gtbUat, m.,rp".I*s jaringanbisnis
dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusi4 kami kembali membuki kesempatan berkarir
dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. STAFF PERSONALIA (CODE : HR)

-

2.

3'

Pria
Berusia 23 -35 tahun
Pendidikan min Sl jurusan Hukum
Fresh gradwted/Berpengalaman Min I tahuo
Dapat mengoperasikan komputer dengan baik
Memiliki jiwa leadership dan mampu bekeda di bawah tekanan
Dapat bekerja secara mandiri atau team dengan baik
Mau beke{a keras dan memiliki motivasi yang tinggi
Bersedia diternpatkan di Gresik, Jawa Timur

STAFF ACCOUNTING (CODE : ACC)
Pria/ Wanita
Berusia 23 -35 tahun
Pendidikan min Sl jurusan Accounting
Fresh graduatedlBerpengalaman Mio 1 ahun
Dapat mengCIperasikan komputer dengan baik
Memahami accounting, jurnal, tax
Memiliki jiwa leadership dan mampu bekerja di bawah tekanan
Mau beke{a keras dan memiliki motivasi yang tinggl
Bersedia ditempatkan di Gresik, Jawa Timur

-

srAFF QUALTTY ASSURANCE / euAl,my coNTRoL (corlE: ea)

-

Pria/wanita
Berusia 2l-35 Tahun
Pendidikan minimal SI jurusan Kimia MIPA, Teknik Kimia, Teknologi Pangarl
Teknik Industri
Berpengalaman di bidang edible oil industry lebih ditrtamakan
Menguasai ISO 2200A:2A05 dan ISO 9001:2008
Bersedia bekerja dalam shift
Bersedia ditempatkan di Gresik, Jawa Timur

4. STAfr OIL TANK DEPARTMENT

-

-

(CODE : OTD)
Pria
Berusia 2l- 35 Tahun
Pendidikan minimal Sl jurusan Kimia MIPA, Teknik Kimia, Teknik Industri, Teknik
Perkapalam
Berpengalaman di bidang soindinglebih diutamakan
Menguasai ISO 220A0:2005 dan ISO 9001:2008
Bersedia bekerja dalam shift
Bersedia ditempatkan di Gresik, Jawa Timur

Kirim lamaran lengkap (CV dan foto terbaru) dan cantumkan kode oosisi di pojok kiri
yang diingtnkan pada subject e-mail atau kirimkan via pos ke alamat :
HRD DEPARTMENT
hffh.6rnr

atas

