KESEMPATAN BERKARIR

PT Sinergi Perkebunan Nusantara
Morowali, Kab. Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
PT Sinergi Perkebunan
Nusantara, anak perusahaan
PTPN IV dan PTPN XIV, yang
bergerak di bidang Perkebunan
Kelapa Sawit dengan wilayah
kerja di Kabupaten Morowali
Utara-Sulawesi Tengah,
mengundang tenaga berbakat
yang berintegritas, mau bekerja
keras, memiliki komitmen pada
tugas, dan professional, untuk
menduduki jabatan Manajer
Keuangan PT Sinergi
Perkebunan Nusantara.

Kriteria dan Persyaratan :
Pria, sehat jasmani dan rohani, Warga Negara Indonesia, usia 35 – 45 tahun
Pengalaman kerja lebih kurang 5 tahun di bidang Keuangan /Akuntansi
Pendidikan minimal S1 Akuntansi
Menguasai Sistem Akuntansi dan Keuangan Korporat
Menguasai aplikasi microsoft dan aplikasi keuangan umum lainnya
Familiar dengan computer accounting
Memahami sistem dan peraturan perpajakan
Mampu membuat perencanaan keuangan
Mampu membuat Laporan Keuangan Korporat lengkap disertai dengan Analisis Laporan Keuangan
Memahami Penyusunan Business Process dan mewujudkannya dalam sebuah sistem
Mampu berbahasa Inggris dengan baik
Mampu bekerja dalam tim
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari Instansi atau Badan Hukum Pemerintah maupun Swasta.

Fasilitas:
Take home pay yang bersaing
Rumah Dinas (tanpa furniture)
Kirim surat lamaran yang ditujukan kepada Direksi PT Sinergi Perkebunan Nusantara, dengan dilampiri curiculum
vitae (cantumkan no telp yang mudah dihubungi), 1 lembar pasfoto berwarna ukuran 4x6 terbaru, fotocopy identitas
diri (KTP) dan Kartu Keluarga, fotocopy ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang dilegalisir, ditujukan
kepada:

PANITIA SELEKSI PT SPN
LEMBAGA PENDIDIKAN PERKEBUNAN
ASSESSMENT CENTRE
Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 100, Yogyakarta – 55222
Telp. (0274) 586201
atau melalui
email: kampus-yk@lpp.ac.id

Lamaran paling lambat diterima panitia pada tanggal
29 Maret 2018. Bila jumlah pelamar melebihi
kapasitas jumlah yang akan diseleksi, panitia akan
memanggil sejumlah kuota yang dibutuhkan.
Keputusan panitia bersifat ﬁnal. Panitia tidak melayani
pertanyaan yang berkaitan dengan hasil seleksi.
Seleksi akan dilaksanakan di Yogyakarta. Selama
proses seleksi, akomodasi dan transportasi peserta
tidak ditanggung Panitia.

