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PT Jamsostek (Persero), suatu Badan Usaha Milik Negara, yang bergerak di bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
membutuhkan tenaga-tenaga profesional untuk mengisi posisi pada daerah penempatan Kalimantan, Sulawesi,
Kepulauan Maluku dan Papua. Posisi yang diperlukan adalah:
- Account Officer (AO): S1 Semua Jurusan
- Verifikator JPK (VJpk): S1 Farmasi, Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan
- Verifikator Jaminan: (VJa): S1 Semua Jurusan
- Customer Service Officer: (CSO) D3 Semua Jurusan
- Staf SDM (SDM): D3 Semua Jurusan

Persyaratan Pelamar
- Warga Negara Republik Indonesia
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan
hokum yang tetap, karena melakukan tindakan pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang tidak ada
hubungannya dengan jabatan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKBK) dari pihak yang
berwenang.
- Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai karyawan suatu instansi baik pemerintah maupun swasta.
- Mempunyai pendidikan, kecakapan, atau keahlian sesuai dengan yang diperlukan oleh Perusahaan.
- Tidak ada ikatan dengan suatu instansi lain baik Pemerintah, Swasta maupun lembaga Pendidikan.
- Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah pada masa 1 tahun kerja.
- Sehat jasmani dan rohani
- Bersedia ditempatkan di unit kerja PT.Jamsostek (Persero) di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- Batasan Usia:
- Bagi pelamar yang mendaftar pada posisi yang mensyaratkan jenjang pendidikan minimal D3, batas usia maksimal 26
tahun
- Bagi pelamar yang mendaftar pada posisi yang mensyaratkan jenjang pendidikan minimal S1, batas usia maksimal 30
tahun
- Batasan usia maksimal dihitung sampai dengan tanggal 01 Jan 2010.
- Berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi dengan IPK minimal 2.75 (skala 4)
Pelaksanaan Seleksi Bagi pelamar yang telah memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud di atas akan dilakukan
seleksi, yang terdiri dari:
- Tes Kemampuan Umum
- Tes Bahasa Inggris
- Psikotest
- Wawancara
- Tes Kesehatan
- Diklat Persiapan Kerja (DPK) Dalam pelaksanaan tes LGD, Interview psikologis, Medical Check Up dan Interview
User, peserta diberikan keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 5 lokasi tes sebagai berikut:
- Banjarmasin
- Balikpapan
- Makassar
- Manado
- Jayapura
Lain-Lain
- Panitia tidak menerima berkas lamaran fisik di Kantor Jamsostek. Hanya pelamar yang mengikuti seleksi secara online
yang akan diproses lebih lanjut.
- Selama proses seleksi panitia tidak melayani informasi secara langsung atau melalui telepon Informasi lebih lanjut Klik
http://www.semanggi51.com/regs.php#dsErg
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