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Supervisor HR & GA
Deskripsi
Melalui penelitian dan inovasi, kami telah menghasilkan produk unik yang
memenangkan persaingan. Produk kami telah menikmati tempat khusus di hati
pelanggan kami, berkat investasi kami dalam membangun merek. Sebut saja
merek populer kami seperti FORMULA, TANGO, OOPS, KIRANTI, dan Anda akan
tahu apa yang kami maksud.
Merek-merek ini telah menjadi nama rumah tangga sehari-hari. Portofolio produk
kami, mulai dari pasta gigi dan sikat gigi hingga makanan dan minuman kesehatan,
sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia.
Saat ini, konsumen di negara lain juga sudah mengenal produk kami. Komitmen
kami terhadap kualitas dan inovasi telah memungkinkan kami untuk berdiri kokoh
dan tumbuh selama setengah abad terakhir menjadi produsen barang konsumen
lokal terkemuka, yang siap bersaing dengan perusahaan kelas dunia lainnya di
bidangnya.

Perusahaan / Perekrut
Karir Amartakarya.co.id

Jenis Pekerjaan
Full-time

Durasi Kerja
8 Jam

Industri
Manufaktur

Lokasi Pekerjaan
Jl. Panjang Jiwo No.48-50, Panjang
Jiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo, 60299,
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Jam kerja
Beberapa merek produk kami telah mendapatkan pengakuan sebagai pemimpin
pasar di Indonesia dan telah menerima sejumlah penghargaan kepuasan
pelanggan. Selain itu, merek kami juga telah menerima penghargaan merek yang
kuat berdasarkan berbagai survei yang dilakukan oleh perusahaan riset pasar
nasional dan internasional independen. Semua pencapaian tersebut merupakan
hasil dari nilai-nilai yang kami anut sejak dini. Mereka juga merupakan hasil dari
hubungan erat antara pelanggan kami, karyawan kami, pemilik perusahaan dan
pemangku kepentingan lainnya.
Kami berada dalam bisnis memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan
kontribusi untuk kesejahteraan umum masyarakat. Oleh karena itu kami selalu
berusaha untuk membangun dan mengembangkan bisnis kami, meningkatkan
kualitas produk dan layanan kami sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan
konsumen hari ini dan besok.

Shift

Gaji pokok
Rp 5000000 - Rp 10000000

Date posted
June 14, 2022

Berlaku sampai
19.06.2022

Tanggung jawab kerja
Bertanggung jawab terhadap general affairs, rekrutmen, dan administrasi
karyawan di lokasi pabrik.
Bertanggung jawab terhadap Industrial Relation di lokasi pabrik.
Memonitor dan mengevaluasi kegiatan administrasi (laporan-laporan)
personalia.

Kualifikasi
Kandidat merupakan sarjana Hukum atau Teknik Industri dengan IPK
minimal 3.00.
Memiliki pengalaman di bidang yang sama minimal 1 tahun.
Bersedia ditempatkan di Surabaya, Jawa Timur.
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Jenjang Karir.
Asuransi Kesehatan.

Kontak
(031) 8493401

Lamar Pekerjaan
Lamar Pekerjaan
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