
 

 
 

 

Bagi yang siap menerima tantangan ini, kehadirannya dinantikan dengan membawa :  

Surat Lamaran Kerja + Curriculum Vitae + copy Ijazah/Transkrip Nilai/Surat Keterangan Lulus (fresh graduate)  
atau Surat Referensi Pengalaman Kerja (experienced) + Surat Keterangan Sehat dari Dokter  

 
Lamaran dapat pula dikirimkan ke : aplikasi.rc@cp.co.id.            Jadwal rekrutmen dapat dipantau melalui twitter : @BUHCPB 

 

 
 

dalam acara POLINES Job Fair 2014, Booth #11 
19 - 20 Maret 2014 (Rabu – Kamis) 

Kampus Politeknik Negeri Semarang (Polines) 
Jl. Prof. H. Soedarto SH., Tembalang, Semarang 

 
Salah satu group industri agro-food yang dinamis & terkemuka di dunia, meliputi produksi pakan hewan, peternakan unggas, produksi daging olahan & industri 
pertanian, dan yang secara terus menerus melakukan perbaikan & perluasan usaha, membuka kesempatan berkarir untuk posisi dan persyaratan sebagai berikut:  
 

Posisi Persyaratan 

Mekanik Unit 

 Min. SMK / D3 :  Teknik Listrik / Elektro Arus Kuat. 

 Menguasai instalasi listrik JTM / panel MDP, dan pengelolaan motor listrik 3 phass. 

 Menguasai dan dapat mengoperasikan/merawat/memelihara genset min. 250KVA. 

 Siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. 

Staff Elektrikal 

 Min. SMK / D3 : Teknik Listrik / Elektro Arus Kuat. 

 Menguasai jaringan distribusi listrik, pengelolaan motor listrik min. 3 phass, dan pengoperasian genset 
min. 250 KVA; memahami dan dapat melaksanakan SHE/OSHE. 

 Memiliki kemampuan analisa, estimasi, supervisi, kontrol, dan koordinasi. 

 Berpengalaman di bidangnya min. 3 tahun; memiliki SIM A. 

 Siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan/atau melakukan perjalanan dinas ke seluruh 
wilayah Indonesia. 

Staff QC Automation 

 Min. D3 : Teknik Listrik / Elektro Arus Kuat. 

 Menguasai jaringan distribusi listrik dan pengelolaan motor listrik min. 3 phass; memahami SHE/OSHE. 

 Berpengalaman di bidang automatisasi; memiliki SIM A. 

 Siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan/atau melakukan perjalanan dinas ke seluruh 
wilayah Indonesia. 

Electrical Drafter  
 

 Min. SMK / D3 :  Teknik Listrik / Elektro Arus Kuat.  

 Dapat mengoperasikan Autocad 2D/3D; menguasai simbol gambar teknik mekanikal elektrikal standar 
nasional. 

 Pengalaman di bidangnya min. 2 tahun. 

Civil Drafter  

 Min. SMK / D3 : Teknik Sipil.  

 Dapat mengoperasikan Autocad 2D/3D dan menghitung volume pekerjaan, menguasai simbol gambar 
teknik sipil standar nasional. 

 Pengalaman di bidangnya min. 2 tahun. 

Civil Supervisor 

 Min. SMK / D3 Teknik Sipil; memahami/menguasai gambar kerja. 

 Memiliki kemampuan analisa, estimasi, supervisi, kontrol, dan koordinasi. 

 Pengalaman kerja sebagai Pengawas Project Sipil min. 2 tahun. 

 Siap ditempatkan di lokasi project di seluruh wilayah Indonesia. 

Civil Engineer  

 D3 / S1 Teknik Sipil; memahami simbol gambar teknik sipil, maupun gambar Autocad 2D/3D. 

 Memiliki kemampuan desain, analisa, estimasi, supervisi, kontrol, dan koordinasi. 

 Pengalaman di bidangnya min. 3 tahun. 

 Siap melakukan perjalanan dinas ke seluruh wilayah Indonesia. 

Project  
Surveyor 

 Min. SMK / D3 :  Survey & Pemetaan. 

 Dapat mengoperasikan alat ukur (Total Station), Autocad 2D/3D, Land Desktop. 

 Pengalaman kerja di bidangnya min. 2 tahun. 

 Siap ditempatkan di lokasi project di seluruh wilayah Indonesia. 

Land Leveling Supervisor 
/ Contour Leveling  
Supervisor 

 Min. SMK / D3 : Teknik Sipil; dapat mengoperasikan Autocad 2D/3D dan Visio Drawing. 

 Memiliki kemampuan analisa, estimasi, supervisi, kontrol, dan koordinasi. 

 Pengalaman kerja sebagai Project Supervisor min. 2 tahun. 

 Siap ditempatkan di lokasi project di seluruh wilayah Indonesia. 

Supervisor Trainee – 
Farm/Hatchery  
Breeder 

 D3 / S1 : Peternakan / Kesehatan Hewan / Kedokteran Hewan.  

 Pria, max. 30 tahun, min. 165 cm; memiliki jiwa kepemimpinan. 

 Bersedia tinggal di mess Perusahaan dan siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. 

Staff Poultry Health 
 Profesi Dokter Hewan (mahasiswa FKH yang akan menyelesaikan co-ass/PPDH, boleh melamar/ikut Test). 

 Dapat bekerja mandiri & mobile (di lapangan), memiliki SIM A. 

 Siap dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. 

Supervisor  
Laboratorium 

 Profesi Dokter Hewan (mahasiswa FKH yang akan menyelesaikan co-ass/PPDH, boleh melamar/ikut Test). 

 Memiliki keterampilan bekerja di laboratorium (lab skill); menyukai bidang pengujian PCR. 

 Lokasi kerja : Jakarta dan Lampung. 
 

Persyaratan Umum : 

 Usia max. 30 tahun. 

 Dapat mengoperasikan Program MS Office dan menguasai bahasa Inggris (min. pasif). 

 Berorientasi pada hasil, mudah beradaptasi, mempunyai kemauan kuat untuk (terus) belajar, dapat bekerja dalam tim, maupun di bawah tekanan, dapat    
        berkomunikasi dengan baik, berinisiatif tinggi, jujur, dan bertanggungjawab. 

 Bersedia menjalani kontrak kerja selama 1tahun. 
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