Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri gula pasir (kristal putih) dengan wilayah
kerja di Glenmore, Banyuwangi-Jawa Timur. Mengundang tenaga-tenaga potensial yang gigih, ulet,
mau bekerja keras, mampu bekerja di bawah tekanan, mampu bekerja secara individual dan dalam
team, memiliki motivasi tinggi, dan punya integritas untuk berkembang bersama, dari jurusan
berikut:
1. SMK jurusan Kimia
(Kode: A)
2. SMK jurusan Mesin
(Kode: B)
3. SMK jurusan Fisika
(Kode: C)
4. SMK jurusan Instrumen
(Kode: D)
5. SMK jurusan Listrik
(Kode: E)
Cantumkan kode jurusan di pojok kiri atas, pada sampul surat lamaran.
Persyaratan :
1. Warga Negara Indonesia, usia maksimal 30 tahun pada tanggal 28 Februari 2016
2. Nilai UAN minimal 7
3. Karena sifat pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan laki-laki
4. Diutamakan berpengalaman di bidangnya
5. Bersedia ditempatkan di Glenmore Banyuwangi
6. Bersedia mengikuti tes yang dilaksanakan di Jember
7. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari Instansi atau Badan Hukum
Pemerintah maupun Swasta.
Kirim surat lamaran dengan melampirkan:
1. Curiculum vitae (wajib mencantumkan no telepon dan alamat email yang mudah dihubungi)
2. Foto copy KTP atau SIM
3. Ijazah dan rincian nilai UAN yang dilegalisir
4. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
5. Surat keterangan sehat serta tidak buta warna dari dokter
6. Surat pengalaman kerja (bila ada)
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK (asli atau foto copy yang dilegalisir).
Lamaran dapat dikirim via pos atau diserahkan langsung kepada:

Panitia Seleksi Penerimaan Karyawan
PT Industri Gula Glenmore
Jl. Gajah Mada 249
Jember
Lamaran paling lambat diterima panitia pada tanggal 10 Februari 2016 atau tanggal 5 Februari 2016
cap pos. Bila jumlah pelamar melebihi kapasitas jumlah yang akan diseleksi, panitia akan memanggil
sejumlah kuota yang dibutuhkan. Pengumuman peserta yang berhak mengikuti tes akan diumumkan
melalui website www.lpp.ac.id dan www.ptpn12.com dan Keputusan Panitia bersifat mutlak.
Panitia tidak melayani surat menyurat & telepon yang berkaitan dengan hasil tes. Selama proses
seleksi, akomodasi dan transportasi tidak ditanggung Panitia.
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