
        
 
 

 
 

 
 

Page 1 of 2 
 

Head Office & Laboratory 

BMD Building Centre 
Jl . Raya Serpong, Batan Indah Blok F No.90 Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan 15313  
Phone: 021-7563091 Fax: 021-7563291 Emai l: info@bmdstreet.com 

 

PT Bisa Mandiri Strategi Investasi 

www.bmdstreet.com 

LOWONGAN KERJA 

BMD Group, perusahaan nasional yang sedang berkembang pesat, saat ini sedang membutuhkan 

karyawan untuk posisi dengan kualifikasi sebagai berikut: 

 

Posisi: 

A. Administrasi Umum (ADU) 

1. Pria/wanita umur maksimal 25 th belum menikah 

2. Pendidikan min. SMA – IPA /SMK  jurusan: manejemen perkantoran, sekretaris akutansi dan 

jurusan lain yang relevan. 

3. Bisa mengoperasikan Komputer (MS Word, Excel dan Power Point), Internet (Seperti: Email, 

Social Media dan Blog) 

4. Mempunyai pengalaman sebagai admin (lebih di utamakan) 

 

B. Junior IT (JIT) 

1. Pria maksimal 25 tahun belum menikah 

2. Pendidikan minimal jurusan SMK TKJ/informatika/multimedia dan semisal 

3. Memiliki kepribadian jujur, pekerja keras, optimis tinggi dan ulet tidak mudah menyerah. 

4. Memiliki dasar pengetahuan dan keahlian di bidang: Server, Jaringan, Website, Software 

Maupun Hardware. Dan sanggup untuk mengembangkan itu semua ketika sudah bekerja 

untuk memenuhi minimal target keahlian yang diharapkan. 

5. Memiliki pengalaman sebagai marketing dibidang alat ukur/permesinan/tool diutamakan 

 

C. Office Boy/Helper (OBH) 

1. Laki-laki maksimal 25 tahun belum menikah 

2. Pendidikan semua level pendidikan dan jurusan 

3. Memiliki pengalaman dibidang house keeping diutamakan 

 

Persyaratan Khusus (selama PSBB Ketat/pandemi): 

 Untuk menekan penyebaran covid-19 yang berasal dari JABODETABEK menyanggupi pulang ke 

rumah 1 bulan sekali di hari libur, jika dari luar JABODETABEK menyanggupi pulang ke 

rumah/kampung 3 bulan sekali dihari libur. Dan selama libur kerja hanya beraktifitas di mess yang 

telah disediakan serta tidak berkerumun. 
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Fasilitas Kerja: 

1. Gaji Pokok 

2. Tunjangan Lembur 

3. Bonus Target 

4. Tunjangan Hari Raya (THR) 

5. Jaminan Kesehatan/Ketenagakerjaan (BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan) untuk pegawai 

6. Tempat Tinggal (Mess) 

Jika anda memenuhi kualifikasi silahkan kirim: 

 CV update, lengkap dengan nama account/profil social media (FB/IF/Twiter) dengan setingan 

open public. 

 Copy ijasah terakhir/SKL dan transkrip nilai yang telah dilegalisir 

 Pas Foto Terbaru 

 Copy kartu identitasi (KTP/SIM) dan KK 

 SKCK 

 Sertifikat-sertifikat kompetensi terkait 

 Paklaring kerja sebagai bukti pengalaman 

Berkas lamaran diemail ke: admin@bmdstreet.com selambatnya 22 Januari 2021. Penerimaan berkas 

akan ditutup suatu waktu, ketika kuota kandidat telah terpenuhi/sudah ada kandidat yang diterima tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu. Dan proses seleksai dilakukan full online.  

 

PROSES SELEKSI ONLINE 
Tahapan dan Teknis: 

1. Seleksi adminisitrasi dan persyaratan, khusus junior IT melampirkan bukti portofolio project yang 

telah di buat/selesaikan mendapatkan nilai lebih. 

2. Review social media pelamar (FB, IG, Twiter) setiap kandidat wajib merubah setingan status account 

sosmed menjadi open akses public untuk di review oleh HRD 

3. Test online via Zoom, mengisi soal – soal yang disediakan oleh bagian HRD, teknisnya ditentukan 

kemudian 

4. Test wawancara online, dengan membuat video rekaman yang formatnya akan ditentukan 

kemudian. 

5. Test kesehatan, untuk pelamar yang dinyatakan lulus sebagai syarat mulai kerja wajib melampirkan 

hasil rapid test antigen sebelum mulai kerja, yang dilakukan H-1 sebelum masuk kerja. 

6. Tanda tangan kontrak kerja dilakukan di hari pertama masuk kerja. 

 


