
 

Kami adalah perusahaan pelayaran petikemas domestik di Indonesia, dengan berbagai 

cabang di seluruh Indonesia.  Kami berupaya untuk menerapkan teknologi informasi, 

  dan untuk menyiapkan kualitas SDM yang lebih baik.  

Dalam waktu dekat, kami akan membuka KANTOR CABANG BENGKULU. 
 

Kami membutuhkan kandidat dengan tuntutan tugas dan kualifikasi sebagai berikut: 
 

Siapkan :  Kirim ke :  
 

Surat Lamaran (& no. telp),  Daftar Riwayat Hidup,   

Foto berwarna 4x6 terbaru, & lampiran pendukung, 

Tuliskan e-mail subject  sesuai dengan posisi yang dituju  

 

HR Dept : 

banner_rekrutmen@yahoo.com 

  

 

Kami membutuhkan kandidat yang baru lulus (fresh graduate) maupun yang memiliki pengalaman kerja  

- Hanya yang memenuhi kualifikasi yang akan dipanggil    - 

1. CUSTOMER SERVICE 2. STAF DOKUMEN 
Sekilas gambaran tugas : 

• Menerima kontak booking  dari customer, serta 

mengeluarkan Release/Delivery Order,  termasuk 

dengan menangani tugas keadministrasian yang terkait  

• Melakukan monitoring & updating status  container 

• Menerbitkan dan mendistribusikan dokumen dengan 

akurat dan tepat waktu kepada pihak-pihak terkait 

sehingga cargo dapat dimonitor di pelabuhan bongkar 

(transit). 

• Membuat dan mendistribusikan dokemen kedatangan 

kapal dan kedatangan container  

• Membuat realisasi muat/ data muatan dan membuat 

laporan harian 

• Melakukan pertemuan rutin dengan Sales, Sales 

Coordinator, Kacab dan analis data untuk membahas 

target pencapaian dan rencana ke depan 

• Memahami dan melaksanakan semua kebijakan (policy), 

peraturan-peraturan perusahaan yang ada dan 

melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan tugas dan 

wewenang yang diberikan oleh Atasan / Perusahaan. 

 

Kualifikasi: 

 Pria, 22-30 tahun, D3 Tatalaksana-Pelayaran,/S1 

segala jurusan 

 Lebih diutamakan kandidat yang tinggal di Bengkulu, 

atau yang memiliki afiliasi dengan Bengkulu.  

 Familiar dengan penggunaan computer (MS Excel, 

MS Outlook) 

 Memiliki ketelitian terhadap detail 

 Memiliki inisiatif kerja yang baik 

 Customer-oriented dan memiliki komunikasi yang 

baik 

 Siap dengan program pengembangan karir ke sales 

maupun untuk ke cabang-cabang lain 

Sekilas gambaran tugas : 

• Menerima & memonitor pergerakan dokumen  

• Menginput data dan mencetak rencana muat kapal 

untuk diberikan ke CS. 

• Menginput dan memvalidasi data, termasuk untuk 

melakukan data update.   

• Berkoordinasi dengan pihak CS dan Sales  

• Menerima, menginput dan mengupdate data memo 

tarif dari sales 

• Menyerahkan ke bagian cetak invoice, dokumen-

dokumen pendukung sebagai lampiran invoice 

• Mem-filing data-data/dokumen-dokumen (backup file) 

setelah kapal berangkat 

• Memahami dan melaksanakan semua kebijakan 

(policy), peraturan-peraturan perusahaan yang ada 

dan melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan 

tugas dan wewenang yang diberikan oleh Atasan / 

Perusahaan. 

 

Kualifikasi: 

 Pria/wanita, 22 – 30 tahun, D3/S1 segala jurusan 

 Lebih diutamakan kandidat yang tinggal di 

Bengkulu, atau yang memiliki afiliasi dengan 

Bengkulu.  

 Familiar dengan penggunaan computer (MS Excel, 

MS Outlook) 

 Memiliki ketelitian terhadap detail 

 Memiliki inisiatif kerja yang baik 

 Siap dengan program pengembangan karir ke 

bidang operation maupun untuk ke cabang-cabang 

lain 



 

Kami adalah perusahaan pelayaran petikemas domestik di Indonesia, dengan berbagai 

cabang di seluruh Indonesia.  Kami berupaya untuk menerapkan teknologi informasi, 

  dan untuk menyiapkan kualitas SDM yang lebih baik.  

Dalam waktu dekat, kami akan membuka KANTOR CABANG BENGKULU. 
 

Kami membutuhkan kandidat dengan tuntutan tugas dan kualifikasi sebagai berikut: 
 

Siapkan :  Kirim ke :  
 

Surat Lamaran (& no. telp),  Daftar Riwayat Hidup,   

Foto berwarna 4x6 terbaru, & lampiran pendukung, 

Tuliskan e-mail subject  sesuai dengan posisi yang dituju  

 

HR Dept : 

banner_rekrutmen@yahoo.com 

  

 

Kami membutuhkan kandidat yang baru lulus (fresh graduate) maupun yang memiliki pengalaman kerja  

- Hanya yang memenuhi kualifikasi yang akan dipanggil    - 

 

3. DINAS LUAR 4. STAF KEUANGAN / KASIR 
Sekilas gambaran tugas : 

• Membuat dan mempersiapkan dokumen pendukung 

untuk melakukan pertemuan, serta melaporkan hasil 

pertemuan seputar waktu & tempat kapal akan sandar 

• Menghubungi pihak-pihak terkait untuk menangani 

proses sandar dan memonitor pergerakan kapal 

sandar, termasuk mengurusi dokumen dan 

perijinannya 

• Meminta informasi tentang kegiatan bongkar muat 

kapal dan mengatur jam keberangkatan kapal 

• Melakukan pengurusan dokumen keberangkatan kapal  

• Memahami dan melaksanakan semua kebijakan 

(policy), peraturan-peraturan perusahaan yang ada 

dan melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan 

tugas dan wewenang yang diberikan oleh Atasan / 

Perusahaan. 

 

Kualifikasi: 

 Pria, D3 segala jurusan 

 Menyenangi tugas-tugas lapangan 

 Lebih diutamakan kandidat yang tinggal di 

Bengkulu, atau yang memiliki afiliasi dengan 

Bengkulu.  

 Memiliki kendaraan bermotor 

 Familiar dengan penggunaan computer (MS Excel, 

MS Outlook) 

 memiliki komunikasi yang baik 

 Memiliki ketelitian terhadap detail 

 Memiliki inisiatif kerja yang baik 

 Siap dengan program pengembangan karir ke 

bidang operation maupun untuk ke cabang-cabang 

lain 

Sekilas gambaran tugas : 

• Melaksanakan proses pembayaran baik kepada intern 

maupun ekstern atas transaksi-transaksi yang terjadi 

di masing-masing bagian sehingga proses pembayaran 

berjalan lancar 

• Melaksanakan proses penerimaan baik dari intern 

maupun dari ekstern atas transaksi -transaksi yang 

terjadi di masing-masing bagian sehingga proses 

penerimaan berjalan lancar 

• Mengadakan proses administrasi terkait dengan 

aktivitas perbankan 

• Secara berkala mengadakan proses konfirmasi kepada 

customer 

• Memahami dan melaksanakan semua kebijakan 

(policy), peraturan-peraturan perusahaan yang ada 

dan melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan 

tugas dan wewenang yang diberikan oleh Atasan / 

Perusahaan. 

 

Kualifikasi: 

 Pria/wanita, 22 – 30 tahun 

 D3/S1 Manajemen Keuangan/Akuntansi, lebih baik 

lagi jika sudah memiliki pengalaman 1 tahun 

sebagai staf keuangan 

 Lebih diutamakan kandidat yang tinggal di 

Bengkulu, atau yang memiliki afiliasi dengan 

Bengkulu.  

 Familiar dengan penggunaan computer (MS Excel, 

MS Outlook) 

 Menyenangi angka-angka dan memiliki ketelitian 

terhadap detail. 

 Memiliki inisiatif kerja yang baik 

 Siap dengan program pengembangan karir ke 

cabang-cabang lain  

 


