
Assalamu’alaikumwr wb
Sebuah Bank Syariah sedang membutuhkan SDM untuk posisi Marketing Officer dengan syarat‐syarat
sebagaimana tertera di bawah. Aplikasi dapat disampaikan melalui email helmy@karimconsulting.com paling
lambat tanggal 26 Maret 2010. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

• Kualifikasi kandidat
 Telah lulus minimal dari program strata 1 (S1) dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan Akreditasi Telah lulus minimal dari program strata 1 (S1) dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan Akreditasi

minimum B.
 Bukti kelulusan S1 atau S2 dibuktikan dengan Ijazah Asli yang ditunjukkan.
 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3,00 (untuk S1) dan 3,25 (untuk S2)
 Usia maksimum 25 tahun bagi lulusan Sarjana program strata 1 (S1)
 Usia maksimum 27 tahun bagi lulusan Sarjana program strata 2 (S2)
 BelumMenikah.
 k l k ff ( d ll ) d kk d Dapat menggunakan Computer, min aplikasi MS Office (Words, Excell, PowerPoint), yang ditunjukkan dari

hasil Tes Kemampuan menggunakan Computer.
 Sangat diutamakan dapat mengendarai Kendaraan Roda dua & empat serta memiliki SIM C & SIM A.
 Memiliki kemampuan komunikasi persuasif yang sangat baik.
 Memiliki penampilan yang menarik.
 Memiliki sikap jujur, dapat dipercaya, serta akhlaq yang mulia. Minimal dibuktikan dengan Surat

Keterangan dari Kepolisian : Tidak Pernah Terlibat Kriminal.
 Memiliki dorongan berprestasi yang sangat kuat.
 Cepat belajar hal‐hal yang baru
 Terbiasa dengan target dan underpressure
 Mampu berhubungan dengan pihak internal dan pihak III (Developer, Property Agent, Dealer, Showroom)

dengan baik
 Bersedia mengikuti program training selama 3 (tiga) bulan (termasuk inclass dan on the job) sebelum

ditetapkan menjadi Karyawan Kontrak, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan.p j y , y g g y

• Status kandidat/peserta:
Kandidat yang LULUS proses seleksi akan ditetapkan sebagai status Trainee dengan tugas pokok mengikuti
Training, baik Inclass maupun On the job training. Setelah Trainee dimaksud mengikuti training dan
dinyatakan LULUS proses training (setelah dilakukan evaluasi menyeluruh), maka ybs akan ditetapkan sebagai
status Karyawan Kontrak selama 1 tahun. Selanjutnya, setelah periode kontrak 1 tahun berakhir, ybs dapat
dipertimbangkan sebagai status Karyawan Tetap (setelah dinyatakan LULUS dari proses seleksi sesuaidipertimbangkan sebagai status Karyawan Tetap (setelah dinyatakan LULUS dari proses seleksi sesuai
ketentuan yang berlaku).

• Tahapan Seleksi:
� Seleksi Administrasi
� Wawancara Awal
� Psikotes (IQ, Kompetensi, dan sikap kerja serta kepribadian)
� Wawancara Akhir

For further information:
Plaza Sequis (d/h Plaza DM) 18th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav.25 Jakarta 12920
Telp. 62 21 5203121 
Fax. 62 21 5203122

� Wawancara Akhir
� Tes Kesehatan.


