
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
MINAMAS PLANTATION a Member of Sime Darby Group (www.simedarby.com), adalah 
perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang terdiri 
dari 85 kebun dan 25 pabrik penghasil CPO berlokasi di 8 Propinsi di Indonesia (Aceh, Riau, 
Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sulawesi 
Tengah). Saat ini kami membutuhkan tenaga-tenaga yang ulet, dinamis dan menyukai tantangan, 
untuk bergabung bersama kami dengan posisi sebagai berikut   : 
 

 

 
                      KASI ADMINISTRASI ( PKA - 11 ) 
 
 

 
Persyaratan : 

1. Pendidikan S1/D3 : Ekonomi Akuntansi, Manajemen Keuangan, Ekonomi Manajemen, dan 
Administrasi Niaga 

2. Pria, usia max. 29 tahun 
3. IPK min. 2,75 
4. Sehat fisik dan tidak buta warna 
5. Menguasai program aplikasi (min.) MS Office 
6. Bersedia mengikuti pelatihan dan menjalani ikatan dinas, dan bersedia ditempatkan 

dilokasi perkebunan pada lingkungan perusahaan 
 
 

Kami memberikan dan menyediakan : 
 

1. Kompensasi : salary yang kompetitif pada industri perkebunan kelapa sawit, bonus, 
tunjangan cuti dan tunjangan transportasi cuti 

2. Perlindungan pekerja : Jamsostek, Asuransi Jiwa, Dana Pensiun, Tunjangan Rawat Jalan 
dan Rawat Inap untuk pekerja, satu orang istri dan tiga orang anak 

3. Fasilitas Kerja : kendaraan dinas yang akan menjadi milik pribadi, rumah dinas dan 
perlengkapannya 

4. Training / pelatihan di dalam dan luar negeri 
5. Kesempatan dan jenjang-karir di perusahaan multi-nasional 

 

Kelengkapan surat lamaran : 
Daftar Riwayat Hidup, Copy KTP, Copy Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir, 2 lembar 
pasphoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm, Copy sertifikat-sertifikat bila ada 
 

Cantumkan kode  jabatan  pada sudut kiri atas amplop surat lamaran sudah kami terima paling 
lambat tanggal 15 September 2011, surat lamaran dikirimkan ke alamat  :  
 

 
Career Development Center UGM 

Gedung Pusat UGM Lantai 3, Sayap Selatan 
Bulaksumur, Yogyakarta 55281 

 

Karier untuk ANDA 

.…. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
MINAMAS PLANTATION a Member of Sime Darby Group (www.simedarby.com), adalah 
perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang terdiri 
dari 85 kebun dan 25 pabrik penghasil CPO berlokasi di 8 Propinsi di Indonesia (Aceh, Riau, 
Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sulawesi 
Tengah). Saat ini kami membutuhkan tenaga-tenaga yang ulet, dinamis dan menyukai tantangan, 
untuk bergabung bersama kami dengan posisi sebagai berikut   : 
 

 

 
ASISTEN KEBUN ( PAK - 11 ) 

 
 

 
Persyaratan : 

1. Pendidikan S1/D3 : Budidaya Pertanian/Agronomi, Hama Penyakit Tumbuhan, Ilmu Tanah, 
Pemuliaan Tanaman, Pengelola Perkebunan, Teknologi Pertanian, Agrobisnis / Sosial 
Ekonomi Pertanian, Biologi, Kehutanan 

2. Pria, usia max. 29 tahun 
3. IPK min. 2,75 
4. Sehat fisik dan tidak buta warna 
5. Menguasai program aplikasi (min.) MS Office 
6. Bersedia mengikuti pelatihan dan menjalani ikatan dinas, dan bersedia ditempatkan 

dilokasi perkebunan pada lingkungan perusahaan 
 
 

Kami memberikan dan menyediakan : 
 

1. Kompensasi : salary yang kompetitif pada industri perkebunan kelapa sawit, bonus, 
tunjangan cuti dan tunjangan transportasi cuti 

2. Perlindungan pekerja : Jamsostek, Asuransi Jiwa, Dana Pensiun, Tunjangan Rawat Jalan 
dan Rawat Inap untuk pekerja, satu orang istri dan tiga orang anak 

3. Fasilitas Kerja : kendaraan dinas yang akan menjadi milik pribadi, rumah dinas dan 
perlengkapannya 

4. Training / pelatihan di dalam dan luar negeri 
5. Kesempatan dan jenjang-karir di perusahaan multi-nasional 

 

Kelengkapan surat lamaran : 
Daftar Riwayat Hidup, Copy KTP, Copy Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir, 2 lembar 
pasphoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm, Copy sertifikat-sertifikat bila ada 
 

Cantumkan kode  jabatan  pada sudut kiri atas amplop surat lamaran sudah kami terima paling 
lambat tanggal 15 September 2011, surat lamaran dikirimkan ke alamat  :  
 

 
Career Development Center UGM 

Gedung Pusat UGM Lantai 3, Sayap Selatan 
Bulaksumur, Yogyakarta 55281 

  

Karier untuk ANDA 

.…. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
MINAMAS PLANTATION a Member of Sime Darby Group (www.simedarby.com), adalah 
perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang terdiri 
dari 85 kebun dan 25 pabrik penghasil CPO berlokasi di 8 Propinsi di Indonesia (Aceh, Riau, 
Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sulawesi 
Tengah). Saat ini kami membutuhkan tenaga-tenaga yang ulet, dinamis dan menyukai tantangan, 
untuk bergabung bersama kami dengan posisi sebagai berikut   : 
 

 

 
      ENGINEERING  

SITE  SUPERVISOR ( ESS - 11 ) 
 
 

 
 

Tugas : 
1. Mengawasi pelaksanaan proyek di kebun  atau pabrik. 
2. Menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan proyek. 
3. Membuat desain non-standar dan estimasi biaya untuk keperluan proyek kebun atau pabrik. 

 
Persyaratan  : 

1. Pendidikan S1 : Teknik Sipil, IPK min. 2,75 
2. Pria, usia maksimal 30 tahun 
3. Menguasai aplikasi computer untuk proyek dan MS Office 
4. Bahasa Inggris minimal pasif 
5. Bersedia ditempatkan dilokasi perkebunan di seluruh Indonesia pada lingkungan 

perusahaan 
6. Status karyawan : kontrak 

 
 

Kelengkapan surat lamaran : 
Daftar Riwayat Hidup, Copy KTP, Copy Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir, 2 lembar 
pasphoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm, Copy sertifikat-sertifikat bila ada 
 

Cantumkan kode  jabatan  pada sudut kiri atas amplop surat lamaran sudah kami terima paling 
lambat tanggal 15 September 2011, surat lamaran dikirimkan ke alamat  :  
 
 

 
Career Development Center UGM 

Gedung Pusat UGM Lantai 3, Sayap Selatan 
Bulaksumur, Yogyakarta 55281   

Karier untuk ANDA 

.…. 


