PENGUMUMAN
PELAKSANAAN PEMBEKALAN
CALON KARYAWAN PIMPINAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA V
Menindaklanjuti pengumuman hasil tes Tahap V (Wawancara Direksi) Rekrut dan Seleksi Calon
Karyawan Pimpinan PT Perkebunan Nusantara V pada tanggal 6 Maret 2019, berikut ini kami
informasikan kepada peserta tes yang lolos dalam proses tersebut:
1.

Setiap peserta yang lolos tes tahap V (wawancara Direksi) akan mengikuti pembekalan Calon
Karyawan Pimpinan PT Perkebunan Nusantara V. Kegiatan program pembekalan dilaksanakan
di LPP Kampus Medan, Jalan Willem Iskandar (Jalan Pancing), Medan 20222, telp 061 6613364.

2.

Pembekalan akan dimulai pada tanggal 22 Maret hingga 15 April 2019. Peserta wajib tinggal di
asrama atau akomodasi yang disediakan panitia selama masa pembekalan.

3.

Peserta datang langsung ke ke Wisma III LPP Kampus Medan pada hari Jumat tanggal 22 Maret
2019 pukul 09.00, sudah dengan membawa perlengkapan secukupnya karena akan langsung
tinggal di asrama yang disediakan dan tidak ada kesempatan untuk kembali ke tempat tinggal
masing-masing.

4.

Peserta menyerahkan surat bukti pengunduran diri/surat referensi kerja (asli dan fotocopy)
dari perusahaan sebelumnya (bagi yang pernah bekerja atau pada saat seleksi sudah bekerja di
perusahaan lain) kepada panitia program pembekalan.

5.

Peserta tidak diperkenankan membawa kendaraan pribadi, dan tidak disarankan membawa
perhiasan dan uang dalam jumlah besar.

6.

Untuk peserta pria diwajibkan memangkas pendek 1 sisir rambutnya, dan peserta wanita
rambut pendek (kecuali yang berhijab).

7.

Perlengkapan yang harus dibawa peserta yang mengikuti kegiatan pembekalan:
 Kemeja lengan panjang warna putih (pria) atau blaser (wanita) (min 2 buah)
 Kemeja batik dan kemeja casual/santai (min 2 baju)
 Celana atau rok panjang (wanita) bahan warna hitam/gelap (min 2 buah)
 Dasi warna gelap dan ikat pinggang warna hitam (min 1 buah)
 Kaos lengan panjang, kaos oblong warna putih, dan kaos oblong warna hitam (masingmasing min 2 buah)
 Kaos singlet (putih) min 2 buah
 Celana pendek dan celana olahraga (training pack) min 2 buah
 Jilbab warna hitam (untuk yang berhijab) min 2 buah
 Membawa keperluan dan perlengkapan pribadi (pakaian sehari-hari, perlengkapan mandi,
obat-obatan pribadi, perlengkapan beribadah, dsb) selama menjalani masa pembekalan
 Sepatu pantofel (hitam) dan sepatu olahraga (masing-masing 1 pasang)
 Sandal, semir sepatu hitam dan sikat, hanger/gantungan baju (3 buah)
 Surat pernyataan yang sudah ditanda tangani dan bermeterai Rp. 6.000,- (dapat diunduh di
www.lpp.ac.id).

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Panitia Seleksi

