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PT Terminal Teluk Lamong adalah anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
yang merupakan terminal termodern di Indonesia. Untuk menunjang operasional perusahaan,
manajemen mengundang para professional berdedikasi dan loyal untuk bergabung pada
posisi:
1.
Health, Safety and Security Section Head (TTL-01)
Tugas dan kewajiban:
Memastikan implementasi sistem Manajemen K3, Lingkungan dan Keamanan melalui
pengelolaan program K3, pencegahan insiden, kontrol akses & ijin kerja, dan penjagaan
emergency response guna mendukung terselenggaranya operasional yang bermutu, selamat,
aman, dan ramah lingkungan serta terciptanya perbaikan kinerja yang berkelanjutan
berdasarkan kebijakan perusahaan
Kualifikasi:
• Pendidikan S1 Teknik, diutamakan T. Industri/Kesehatan Masyarakat atau D4 bidang K3
• Berusia maks. 40 tahun pada tanggal 1 Februari 2015
• Pengalaman min. 5 tahun di bidang yang sama
• Diutamakan memiliki sertifikat AK3 Umum / Lead Auditor ISO 14001 / Lead Auditor OHSAS
18001 / PFSO / Gada Utama.
2.
Health, Safety and Fire Rescue Officer (TTL-02)
Tugas dan kewajiban:
Memastikan pengelolaan K3 dan keamanan perusahaan sesuai dengan standar OHSAS
18001:2007 dan ISPS Code melalui eksekusi program yang efektif guna mendukung
implementasi sistem Manajemen K3 dan Keamanan berdasarkan kebijakan perusahaan.
Kualifikasi:
• Pendidikan min. D3/S1 Keperawatan, D3/D4 K3 atau S1 Kesehatan Masyarakat
• Berusia maks. 30 tahun pada tanggal 1 Februari 2015
• Diutamakan memiliki pengalaman min. 2 tahun di bidang yang sama
• Diutamakan memiliki sertifikat AK3 Umum
• Bersedia bekerja shift
3.
Security Officer (TTL-03)
Tugas dan kewajiban:
Memastikan terjaminnya keamanan perusahaan yang berkelanjutan melalui implementasi
ISPS Code dan pemberian akses serta ijin kerja guna mendukung implementasi sistem
keamanan di lingkungan.
Kualifikasi:
• Pendidikan min. D3 semua jurusan
• Berusia maks. 30 tahun pada tanggal 1 Februari 2015
• Diutamakan pengalaman min. 2 tahun di bidang yang sama
• Diutamakan memiliki sertifikat Gada Madya
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4.
Dispatcher (TTL-04)
Tugas dan kewajiban:
Memastikan kelancaran proses produksi bongkar muat peti kemas melalui penentuan
assignment/deassignment alat yang dibutuhkan guna mendukung terselanggaranya proses
operasi dan kontrol sistem operasional berdasarkan target yang telah ditentukan.
Kualifikasi:
• Laki-laki
• ANT III / D3 Tata Laksana, D3/S1 T. Industri diutamakan berpengalaman min. 2 tahun
sebagai Dispatcher / di bidang kepelabuhanan
• Berusia maks. 30 tahun pada tanggal 1 Februari 2015
• Bersedia bekerja shift
5.
Terminal Operation Control Officer (TTL-05)
Tugas dan kewajiban:
Memastikan kesesuaian input data di sistem dengan data aktual melalu monitoring dan
verifikasi kegiatan bongkar muat receiving/delivery guna mendukung terselenggaranya proses
operasi dan kontrol sistem operasional berdasarkan ketentuan dan target yang telah
ditetapkan.
Kualifikasi:
• Laki-laki
• ANT III / D3 Tata Laksana, D3/S1 T. Perkapalan, T. Industri, Transportasi Laut diutamakan
berpengalaman min. 2 tahun sebagai Terminal Operation Control Officer / di bidang
kepelabuhanan
• Berusia maks. 30 tahun pada tanggal 1 Februari 2015
• Bersedia bekerja shift
Bagi pelamar yang berminat harap mengirimkan berkas lamaran berupa:
• Surat Lamaran
• CV
• Pas Foto terbaru maks. 6 bulan terakhir
• Scan KTP
• Scan Ijazah & Transkrip Nilai terakhir
• Scan KSK
• Scan Surat Pengalaman Kerja
dalam satu file PDF dengan format (NAMA_KODE JABATAN) ke recruitment@teluklamong.co
.id
paling lambat tanggal 6
Februari 2015. Cantumkan NAMA_KODE JABATAN di subjek email.
Segala bentuk pertanyaan dapat menghubungi Human Capital Department di nomor
031-99001500 (pada hari kerja pukul 08.00-17.00 WIB)
Seleksi menggunakan sistem gugur. Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan terbaik
(jumlah tertentu) yang akan dipanggil untuk mengikuti tes berikutnya. Setiap tahapan seleksi
tidak dipungut/dikenakan biaya. Keputusan panitia adalah mutlak & tidak dapat diganggu

2/3

Lowongan PT Terminal Teluk Lamong
Ditulis oleh Admin FTI
Jumat, 30 Januari 2015 02:15 -

gugat.
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