
 

 

TANTANGAN KARIR 
 
 

PT. Samafitro, Perusahaan Penyedia Solusi Imaging dan Printing yang terpercaya dan 
berpengalaman selama lebih dari 25 tahun. Kami memberikan Solusi Imaging dan Printing 
yang mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak dan solusi yang ditujukan untuk 
membantu pelanggan dalam siklus produksi dokumen (print & copy), distribusi dokumen 
(fax & email) dan management document (e-document). Untuk menopang jalannya proses 
bisnis, maka kami membuka beberapa lowongan pekerjaan diantaranya : 
  

 
 

“Business Solution Officer (BSO)” 
- Pria/Wanita, berusia maksimal 35 tahun 

- Pendidikan minimal  S1, lebih disukai yang memiliki latar belakang pendidikan 
berbasis teknologi informasi/IT 

- Berpengalaman di bidang penjualan minimal 1 tahun 
- Menguasai Bahasa Inggris secara aktif 

- Komunikatif, persuasif, menyukai tantangan, bertekad kuat, mempunyai networking 
yang luas 

- Memiliki kendaraan dan SIM 
- Penempatan Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Yogya, Surabaya, Pekanbaru 

 
 

“Service Engineer (SE)” 
- Pria, usia maksimal 26 tahun 

- Pendidikan D3/S1 Teknik Elektro/Informatika 
- IPK minimal 3,00 

- Fresh Graduate are welcome to apply 
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia 

- Menguasai bahasa Inggris secara aktif 
- Memiliki kendaraan bermotor dan SIM 

- Penempatan Jakarta 
 
 

“ADMIN SUPERVISOR (ADM SPV)” 
- Pria/Wanita, berusia maksimal 30 tahun 

- Pendidikan D3/S1 segala jurusan 
- Menguasai Bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan 

- Menguasai administrasi perkantoran atau project 
- Pengalaman minimal 1 tahun di posisi yang sama 

- Komunikatif, teliti, terorganisir, tekun, mampu bekerja di bawah tekanan 
- Penempatan Jakarta 

 
 
 



 
 
 

“JUNIOR TRAINER (JT)” 
- Pria/Wanita, usia maksimal 30 tahun 

- Pendidikan  S1 segala jurusan, lebih diutamakan yang memiliki latar belakang berbasis IT 
- Menguasai bahasa Inggris secara aktif 

- Berpenampilan menarik, memiliki kemampuan presentasi dan pelaksanaan training 
- Berpengalaman di bidang yang sama lebih diutamakan 

- Penempatan Jakarta 

 
 

“MAJOR ACCOUNT (MA)” 
- Pria/Wanita, berusia maksimal 35 tahun 

- Pendidikan D3 / S1 segala jurusan, lebih disukai yang memiliki latar belakang  
- pendidikan berbasis teknologi informasi / IT 

- Berpengalaman dalam menangani tender/project minimal 1 tahun 
- Memiliki kendaraan dan SIM 

- Penempatan Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Surabaya, Yogya, dan Pekanbaru 
 
 

“PERSONALIA STAFF (PERSONALIA)” 
- Wanita, berusia maksimal 30 tahun 

- Pendidikan minimal  D3/S1 segala jurusan 
- Berpengalaman di bidang kepersonaliaan minimal 1 tahun 

 
 

“HRD EXPERTISE (HR EXPERTISE)” 
- Pria/Wanita, berusia maksimal 40 tahun 

- Pendidikan minimal  S1 / S2, diutamakan Psikologi Industri dan Organisasi 
- Menguasai bidang Industri dan Organisasi 

- Menguasai Bahasa Inggris secara aktif 
- Berpengalaman di bidang yang sama minimal 2 tahun 

- Penempatan Jakarta 

 
 

 
 

Peminat segera mengirimkan  
Surat lamaran, CV dan Dokumen Pendukung lainnya ke : 

 
HRD Rekrutmen PT. Samafitro 

Jl. Ir. H Juanda No. 8, Jakarta 10120 
e-mail: siska@samafitro.co.id 

 

 

 


