PENGUMUMAN REKRUITMEN CALON PEGAWAI KONTRAK
LOKA KONSERVASI BIOTA LAUT TUAL LIPI
Telah ini dibuka:
Seleksi penerimaan tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu LKBL Tual LIPI tahun 2018
LKBL Tual LIPI kembali membuka kesempatan bagi tenaga kerja berpengalaman di bidang Asisten pengembangan
Bisnis dan Teknisi Budidaya untuk bergabung sebagai tenaga kontrak.
Persyaratan:
Asisten Pengembangan Bisnis
1. Jenis kelamin : Laki-laki / perempuan
2. Usia: Minimal 20 Tahun dan Maksimal 25 Tahun per tanggal 1 Juni 2018
3. Strata Pendidikan Minimal D3 (S1 Diutamakan)
4. Bidang studi : Manajemen Bisnis, Teknik Industri, Bisnis, Manajemen, Agribisnis
5. IPK (skala 4.00) : minimal 2.75 (Perguruan Tinggi Negeri) atau 3.00 (Perguruan Tinggi Swasta)
6. Pengalaman kerja : Diutamakan memiliki pengalaman kerja bidang manajemen bisnis
7. Menguasai program computer Microsoft office (Power Point, Word, Excell)
8. Tidak sedang menjalani ikatan dinas dan bersedia melepaskan ikatan dinas jika diterima
9. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai di perusahaan / instansi / atau lembaga
manapun sebelumnya
10. Tidak pernah dan / tidak sedang dalam proses pengadilan atau terlibat dalam proses hukum
Tanggung Jawab:
a. Pengembangan bisnis
• Mengidentifikasi potensi mitra/klien baru dalam meningkatkan target capaian bisnis (Usaha bidang
perikanan) Pusat Diseminasi LIPI
• Mempersiapkan rencana kunjungan atau komunikasi dalam jangkauan pasar untuk meyakinkan adanya
pipeline peluang (mitra) bisnis dalam hal pertemuan dengan klien potensial, membangun,
memeliharadan mendayagunakan jejaring
• Mempersiapkan pendekatan dan pitch desk (bahan presentasi bisnis singkat)
• Berpartisipasi dalam penetepan harga/kontrak atas teknologi.
b. Pemeliharaan Klien
• Mempresentasikan jasa dan produk baru dan meningkatkan hubungan dengan klien
• Bekerjasama dengan staff teknis dan mitra internal untuk memenuhi kebutuhan klien
c. Perencanaan dan pengembangan Bisnis
• Mempersiapkan portofolio bisnis tekait pengambangan usaha berbasis inovasi teknologi
• Melaksanakan analisis ekonomi dan/atau peluang bisnis dalam portofolio dan membuat rencana dan
langkah-langkah pemasaran, komersialisasi dan/atau pemanfaatannya.
d. Tanggungjawab lain yang diperlukan pimpinan instansi
Teknisi Budidaya Perikanan
1. Jenis kelamin : Laki-laki / perempuan
2. Usia: Minimal 20 Tahun dan Maksimal 25 Tahun per tanggal 1 Juni 2018
3. Strata Pendidikan Minimal D3 (S1 Diutamakan)
4. Bidang studi : Budidaya perikanan (diutamakan), Perikanan
5. IPK (skala 4.00) : minimal 2.75 (Perguruan Tinggi Negeri) atau 3.00 (Perguruan Tinggi Swasta)

6. Pengalaman kerja : Diutamakan memiliki pengalaman kerja/magang bidang Budidaya Rumput Laut dan atau
Budidaya Tiram Mutiara
7. Menguasai program computer Microsoft office (Power Point, Word, Excell)
8. Tidak sedang menjalani ikatan dinas dan bersedia melepaskan ikatan dinas jika diterima
9. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai di perusahaan / instansi / atau lembaga
manapun sebelumnya
10. Tidak pernah dan / tidak sedang dalam proses pengadilan atau terlibat dalam proses hukum
Syarat berkas lamaran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Curriculum Vitae (CV) terkini (terlampir)
Salinan KTP yang masih berlaku
Salinan ijazah dan transkrip nilai (legalisir)
Surat keterangan sehat dan tidak buta warna (setelah diterima)
Pas Photo berwarna terbaru 4 x 6 (3 lembar), background biru
Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan zat
aditif lainnya dan tidak terlibat tindakan kriminal yang dituangkan dalam surat pernyataan di atas materai
6000 (setelah diterima)
7. Surat lamaran ditujukan kepada Kepala Loka Konservasi Biota Laut Tual LIPI (tulis tangan)
8. Berkas lamaran tersebut dimasukkan dalam amplop warna Coklat ukuran Folio dan ditulis nama, bidang yang
dilamar serta nomor Hp yang dapat dihubungi.
9. Berkas dikirim langsung ke kantor Loka Konservasi Biota Laut Tual LIPI di Jalan Merdeka, Watdek-Tual Kab.
Maluku Tenggara, kode pos 97611
Waktu Penting:
No
1
2
3
4

Kegiatan
Penyerahan berkas
Seleksi wawancara
Pengumuman Penerimaan
Periode Kontrak

Waktu
Diperpanjang sampai 14 Maret 2018
Diumumkan kemudian
Diumumkan kemudian
Maret-Desember 2018

