Apakah anda yang kami cari?
Bergabunglah bersama kami dan berkembanglah dengan pesat
Cargill Tropical Palm (CTP) adalah tempat yang unik untuk pertumbuhan karir, pengalaman dan kemampuan anda.
Kami merupakan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yang mempekerjakan sekitar 19,000 orang di
Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Kami bangga terhadap pencapaian, kemampuan berkontribusi, etika kerja dan
nilai kami yang kuat. Setiap hari, kami meningkatkan reputasi sebagai perusahaan internasional terkemuka produsen
Crude Palm Oil (CPO) yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Bekerja di Cargill Tropical Palm (CTP) adalah suatu kesempatan bagi anda untuk berkembang pesat (thrive).
Ini peluang terbaik bagi karir anda, bergabunglah bersama kami untuk menjadi Maintenance Planner:

Maintenance Planner
Penempatan: Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan
Persyaratan:
 Lulusan Diploma III (D3).
 Fakultas Teknik Mesin dan Mekatronik.
 Minimum IPK 2.85 dari 4.00
 Fresh Graduate dan/atau telah memiliki pengalaman
kerja selama maksimal 2 tahun sebagai Maintenance
Planner.
 Berbadan sehat.
 Menyukai tantangan bekerja diluar ruangan (turun ke
lapangan).
 Bersedia dan siap untuk ditempatkan di remote area, di
lokasi perkebunan kelapa sawit di seluruh wilayah
operasional Cargill Tropical Palm.
 Aktif berorganisasi selama kuliah baik di dalam maupun
di luar kampus.
 Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerjasama
dalam tim dan memiliki kemampuan interpersonal.
 Mampu beradaptasi di dalam lingkungan multi budaya.

Gambaran umum pekerjaan:
 Merencanakan pekerjaan maintenance secara proaktif,
termasuk mengembangkan rencana kerja, Preventive
Maintenance (PM), Predictive Maintenance (PdM) dan
tindak lanjut pekerjaan dari strategi pemeliharaan
peralatan (EMS) melalui Sistem Manajemen Aset (AMS).
 Mengelola dan mempromosikan keselamatan kerja di
pabrik dengan mengidentifikasi bahaya, dan
menjelaskan tindakan pencegahan ke dalam kegiatan
perencanaan harian.
 Memperbarui dan memelihara catatan riwayat
peralatan melalui AMS dan file riwayat peralatan.
 Memberikan masukan dan dukungan kepada tim
maintenance & reliability dan bagian pembelian.
 Bekerjasama dengan tim maintenance untuk
mengembangkan strategi pemeliharaan yang
terdokumentasi untuk semua peralatan pabrik dan
melakukan analisa masalah.

Daftarkan diri anda ke tim rekrutmen kami paling lambat sampai dengan tanggal 12 September 2018, dengan mengirimkan
Curriculum Vitae (CV) anda ke alamat email: oktaviana_johar@cargill.com dengan subjek email: CTP Maintenance Planner
Calon yang lolos seleksi administrasi akan kami hubungi` mengikuti test tertulis dan bertemu dengan Tim Rekrutmen
Cargill Tropical Palm.
Hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi yang akan di panggil test dan Seluruh tahapan rekrutmen ini tidak
dipungut biaya.

