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Intern Business Analyst 
LOKASI: JAKARTA - INDONESIA 

BIDANG: BUSINESS DEVELOPMENT/ PENGEMBANGAN BISNIS 

 

Nama Perusahaan : PT Lifepal Technologies Indonesia (Lifepal.co.id) 

Jenis Pekerjaan : Intern/ Magang 

Jenis Industri  : Internet 

Fungsi Pekerjaan : Data Analyst 

Pengalaman  : Fresh Graduates/ Pengalaman Kerja kurang dari 1 Tahun 

Gaji   : IDR 2.500.000 - 4.000.000 

Pendidikan Minimal : Sarjana - S1 

Deskripsi pekerjaan: 

 

Sukses membangun Lazada, kini kami membangun marketplace asuransi kesehatan, jiwa, kendaraan 

nomor 1 di Indonesia. Bersama kami, rasakan pengalaman menarik baru di mana pekerjaan Anda 

berdampak pada jutaan masyarakat Indonesia. 

 

Kami mencari tenaga magang (intern) yang memiliki pengalaman dan sikap yang baik, serta motivasi tinggi 

untuk menghandle pekerjaan ini. Kami akan mempercayakan sejumlah aktivitas kunci dari kegiatan bisnis 

kami, tentunya dengan bimbingan dari para manajer berbakat untuk mendorong Anda makin bertumbuh 

secara profesional. 

Benefit: 

● Lingkungan kantor Lifepal dengan suasana yang menyenangkan dan kondusif untuk bekerja. 

● Kesempatan berkolaborasi dengan para mantan petinggi Lazada dan Alibaba. 

Persyaratan: 

● Menguasai Bahasa Inggris baik tulis maupun lisan. 

● Mau bekerja keras. 

● Memiliki motivasi. 

● Memahami dan mampu menggunakan software Microsoft Excel dengan amat baik. 

● Memiliki kemampuan analisis yang tajam dan detail. 

 

 

Kirimkan lamaran dan CV Anda dengan mengisi formulir pada https://lifepal.co.id/media/karir/ paling 

lambat sebelum 31 Oktober 2020  

https://lifepal.co.id/
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Head of Media Relations And Partnerships 
LOKASI: JAKARTA - INDONESIA 

BIDANG: MARKETING/ PEMASARAN 

 

Nama Perusahaan : PT Lifepal Technologies Indonesia (Lifepal.co.id) 

Jenis Pekerjaan : Purna Waktu/ Full Time 

Jenis Industri  : Periklanan/ Pemasaran/ Hubungan Masyarakat 

Fungsi Pekerjaan : Marketing 

Pengalaman  : Staf Senior/ Supervisor/ Koordinator/ Team Leader 

Pendidikan Minimal : Master/ Post Graduate Degree - S2 

Deskripsi pekerjaan: 

 

Lifepal mencari seorang pakar media dan hubungan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan divisi 

situs media kami. Lifepal.co.id sendiri merupakan media personal-finance nomor 1 di Indonesia dengan 

lebih dari 4 juta pengunjung bulanan dan lebih dari 1 juta pengikut di platform media sosial.  

 

Media personal-finance Lifepal berkolaborasi dengan media lain, perguruan tinggi, pemerintah, dan 

organisasi relevan lainnya dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat, terutama dalam hal investasi, 

menabung, mengelola keuangan, hingga manajemen risiko. 

 

Sebagai Head of Media Relations and Partnerships, Anda akan bertindak sebagai ujung tombak 

komunikasi dengan pers dan perwakilan-perwakilan media di Indonesia. Anda juga akan bertanggung 

jawab untuk mengembangkan citra Lifepal, meningkatkan publikasi dan menyebarkan informasi kepada 

pers dan perwakilan media. 

 

Kami berharap, Anda memiliki kemampuan interpersonal yang kuat dan hubungan luas dan erat dengan 

pers dan komunitas influencer, untuk mendukung perkembangan kami. 

 

Tanggung jawab pekerjaan: 

● Membangun kontak media. 

● Membuat dan mengirim cerita dan konten untuk media. 

● Menulis rilis pers dan liputan berita mengenai Lifepal. 

● Menjawab pertanyaan dari pers atau perwakilan media. 

● Membuat ide-ide untuk meningkatkan peliputan media. 

● Membuat laporan evaluasi media.  

 

Persyaratan: 

● Memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, baik tertulis maupun lisan. 

https://lifepal.co.id/
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● Memiliki pengalaman menulis rilis pers dan liputan berita. 

● Memiliki relasi yang luas dan erat dengan media nasional maupun regional. 

● Memiliki ketertarikan pada industri keuangan. 

● Memiliki kemampuan mengelola organisasi dengan baik 

● Berorientasi pada detail 

 

Benefit: 

● Gaji yang kompetitif 

● Asuransi kesehatan 

● Lingkungan kantor dengan suasana yang menyenangkan dan kondusif untuk bekerja. 

● Kesempatan berkolaborasi dengan para mantan petinggi Lazada dan Alibaba. 

 

 

Kirimkan lamaran dan CV Anda dengan mengisi formulir pada https://lifepal.co.id/media/karir/ paling 

lambat sebelum 31 Oktober 2020 
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Telesales Officer 
LOKASI: JAKARTA - INDONESIA 

BIDANG: SALES/ PENJUALAN 

 

Nama Perusahaan : PT Lifepal Technologies Indonesia (Lifepal.co.id) 

Jenis Pekerjaan : Paruh Waktu/ Freelance 

Jenis Industri  : Asuransi 

Fungsi Pekerjaan : Sales 

Pengalaman  : Staf/ Staf Junior 

Pendidikan Minimal : Diploma - D3 

Deskripsi: 

Sukses membangun Lazada, kini kami membangun marketplace asuransi kesehatan, jiwa, dan asuransi 

mobil nomor 1 di Indonesia.  

 

Kami mencari individu yang memiliki pengalaman dan sikap yang baik, serta motivasi tinggi, untuk 

membangun dan membesarkan penjualan dan distribusi kami. 

Deskripsi Pekerjaan: 

● Menawarkan produk serta melakukan penjualan kepada customer melalui telepon dan bekerja 

dalam kantor (database customer sudah disediakan) 

● Memberikan informasi tentang produk dan layanan yang disesuaikan kepada customer melalui 

telepon 

● Membangun hubungan baik dengan customer 

● Mencapai target penjualan (harian, mingguan, dan bulanan)  

Jika Anda adalah orang yang tepat untuk menciptakan perubahan di industri asuransi dan pelayanan 

kesehatan, daftarkan dirimu di Lifepal sekarang! 

Persyaratan: 

● Usia maks. 35 tahun 

● Pendidikan D3/S1 dari segala jurusan 

● Memiliki pengalaman min. 2 tahun bekerja sebagai Telesales  

● Memiliki pengalaman sebagai Telesales Insurance akan menjadi nilai tambah 

Benefit: 

Tunjangan kompensasi: Komisi bulanan yang tidak terbatas, Gaji yang kompetitif. 

 

 

Kirimkan lamaran dan CV Anda dengan mengisi formulir pada https://lifepal.co.id/media/karir/  

https://lifepal.co.id/
https://lifepal.co.id/asuransi/mobil/
https://lifepal.co.id/asuransi/mobil/
https://lifepal.co.id/
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