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LOWONGAN KERIA

Kami adalah perusahaan pembiayaan otomotif berskala nasional
yang telah berdiri selama 2l tahun dan saat ini telah memiliki 56

cabang yang tersebar d i berbagai kota d i wilayah JAWA,
SUMATERA, KALIMANTAN & SULAWESI. Saat ini kami mengundang
Anda untuk bergabung ke dalam tim terbaik kami sebagai
KARYAWAN TETAP dengan penghasilan yang menarik, di wilayah
MALANG untuk posisi :

SURVEYOR & COLLECTOR

Spesifikasi :

l. Pria usia maks. 30 tahun
2. Pendidikan Mini. D3 semua jurusan

3. Memiliki SIM A atau SIM C dan memiliki sepeda motor
4. Menyukai pekerjaan lapangan dan bersedia bekerja dengan

target
5. Penampilan rapi dan menarik, tegas, disiplin, jujur, ulet,

mampu berkomunikasi dan bernegosiasi dengan baik

SEGERA KIRIMKAN CV SERTA SURAT LAMARAN PEKERJAAN KE :

recru itment@mu ltindo.co. id
atau ke kantor cabang MAIANG

Ruko Puri Kendedes 43 /2
Jl. Raya Singosari Mondoroko, Malang
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No :021 IKP - RTC lV I 2012
Hal : Penawaran Kerjasama Informasi Lowongan Kerja
Lampiran :2 (dua) lembar

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Kepala Biro Kemahasiswaan
Universitas Negeri Malang
di tempat

Dengan hormat,
Pertama-tama perkenalkan kami adalah Perusahaan Pembiayaan Otomotif Berskala Nasional yang
telah berdiri selama 21 tahun dan terus berkembang serta memperluas jaringan bisnis kami di seluruh
wilayah Indonesia. Saat ini kami telah memiliki jaringan kantor cabang sebanyak 56 kantor dan akan
bertambah hingga menjadi 70 kantor cabang pada tahun 2012 meliputi wilayah JAWA,
SUMATERA, KALIMANTAN, SULAWESI, BALI & LOMBOK.

Untuk itu bersama surat ini kami dari Dept. Recruitment & Training Center PT. MULTINDO
AUTO FINANCE menawarkan kerjasama agar bisa menginformasikan lowongan kerja pada alumni
ataupun pihak terkait di Universitas Negeri Malang yang Bapak/Ibu pimpin. Peluang ini tentunya
akan sangat berguna bagi para pencari kerja/lulusan/alumni yang menginginkan memasuki dunia
industri terutama jika bekerja & berkarir di perusahaan kami. Paket remunerasi yang sangat menarik
& kompetitif serta berbagai keuntungan lainnya yang bisa diraih, kami sediakan bagi mereka yang
memenuhi kualifikasi.

Terlampir Poster Lowonsan Keria untuk sekiranya dapat disebarluaskan di lingkungan instansi
yang Bapak/Ibu pimpin. Tentu merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami jika
Bapak/Ibu dapat mereferensikan perusahaan kami sebagai perusahaan pilihan para pencari
kerja/lulusan/alumni. Semoga kerjasama ini menjadi sumbangsih kami sebagai perusahaan milik
anak bangsa untuk ikut membantu memberikan kesempatan kerja ke seluruh penjwu negeri.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan, perhatian dan kerjasamanya kami haturkan
terima kasih sebesar-besamya.

Hormat kami,

PT. MULTINDO AUTO FINANCE
a.A
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ILHAM IDHARSA
HRD & RTC General Manager


