
LOWONGAN KERJA
PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, membutuhkan tenaga kerja tingkat SMK dengan posisi

jabatan sebagai berikut:

LOWONGAN JABATAN KODE SYARAT PENDIDIKAN WARNA MAP

JUNIOR TECHNICIAN 
DI BIDANG PEKERJAAN DALAM KEADAAN 

BERTEGANGAN (PDKB)
PDKB SMA IPA / SMK TEKNIK LISTRIK BIRU

A. PERSYARATAN UMUM

1. Jenis kelamin laki-laki, belum menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti diklat prajabatan;

2. Pendidikan SMA IPA atau SMK Teknik Listrik ;

3. Nilai SKHUN rata-rata minimal 6,5 (enam koma lima);

4. Nilai raport Kelas 12 Semester terakhir

a. Nilai Matematika : Minimal 6,5 (enam koma lima)

b. Nilai Fisika : Minimal 6,5 (enam koma lima)

3. Berasal dari Sekolah dengan Akreditasi A dan B (dibuktikan melalui copy surat akreditasi sekolah)

4. Kelahiran maksimal tahun 1993 atau sesudahnya;

5. Tinggi badan minimal 165 cm;

6. Berat badan proporsional terhadap tinggi badan (BMI maksimal 28);

7. Sehat jasmani dan rohani serta tidak memakai kacamata dan tidak buta warna;

8. Tidak bertatto atau tidak bertindik/bekas tindik di telinga atau anggota tubuh lainnya;

9. Tidak memiliki ikatan dinas dengan Instansi atau Perusahaan lain;

10. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif lainnya;

11. Lulus seluruh tahapan seleksi, yang meliputi : Tes Administrasi, Tes Akademis, Tes Psikologi, Tes Fisik, Tes Wawancara, Tes Kesehatan, dan Diklat Prajabatan.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Penduduk Jawa Barat dan Banten, dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga;

2. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak rabun malam, tidak berkacamata, dan tidak merokok.

Berkas lamaran dikirimkan ke alamat :

JPAC POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

GEDUNG P2T LANTAI 3 KAMPUS POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jl. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga, Bandung 40012

Calon Pelamar agar melengkapi dokumen sebagai berikut :

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada : 

Panitia Rekrutmen PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat & Banten

2. Daftar Riwayat hidup (Curriculum Vitae, dilengkapi dengan no telepon/ HP yang dapat dihubungi); 

3. Fotokopi ijazah yang dilegalisir; 

4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dilegalisir;

5. Fotokopi raport kelas 12 semester 2 (atau kelas 13 semester 2 khusus untuk SMK dengan lama pendidikan 4 tahun)  yang dilegalisir; 

6. Fotokopi surat legalisir sekolah;

7. Fotokopi Akte Kelahiran/ surat kenal lahir; 

8. Fotokopi KTP (bagi yang masih berusia dibawah 17 tahun dapat melampirkan Surat Keterangan dari Kelurahan);

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang  masih berlaku;

10. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;

11. Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6000; - yang menyatakan bahwa :

 Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya dan tidak terlibat tindakan Kriminal

 Tidak merokok

 Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti diklat prajabatan

 Tidak memiliki ikatan dinas dengan Instansi atau Perusahaan lain.

12.Surat Keterangan sehat dan tidak buta warna dari Dokter; 

13.Berkas lamaran yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan tidak akan diproses lebih lanjut.

14.Seluruh berkas lamaran agar dimasukkan ke dalam map (warna map disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang dilamar, LIHAT TABEL DIATAS) 

15.Setiap pelamar wajib mencantumkan kode bidang pekerjaan yang dilamar.

KETERANGAN

1.Berkas lamaran paling lambat diterima pada tanggal 30 Agustus 2013 (cap pos).

2.Penyampaian berkas lamaran lebih dari tanggal tersebut tidak akan diproses.

3.Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dipanggil untuk mengikuti seleksi selanjutnya.

4.Tempat dan Jadwal seleksi akan diberitahukan kemudian melalui website http://jpac.polban.ac.id dan  www.pln.co.id/disjabar pada tanggal 5 September 2013.

5.Tidak dilakukan korespondensi dengan pelamar serta keputusan Panitia Rekrutmen bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

6.Tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero).

7.Seluruh data yang dilampirkan dalam lamaran adalah data sebenarnya, jika ditemukan kecurangan maka dinyatakan gugur.

8.Hati-hati terhadap penipuan yang dilakukan dengan mengatasnamakan Pegawai/ Pejabat/ Panitia Rekrutmen PT PLN (Persero).

C. KELENGKAPAN DOKUMEN LAMARAN

Jabatan tersebut dikategorikan sebagai tenaga pelaksana dengan usia pensiun 46 tahun dan jaminan sosial dikelola oleh Lembaga Asuransi yang ditunjuk

oleh Perusahaan. Penempatan di wilayah Jawa Barat dan Banten. Adapun kriteria yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut:

http://jpac.polban.ac.id/
http://www.pln.co.id/disjabar

