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Customer Relation Officer
Deskripsi
PT. Serasi Autoraya (SERA) yang merupakan anak perusahaan PT. Astra
International Tbk, hadir untuk memberikan solusi bagi perusahaan-perusahaan
berkembang di Indonesia.
Dengan pengalaman lebih dari 28 tahun, SERA terus tumbuh dan bertransformasi,
dari perusahaan jasa rental mobil menjadi perusahaan jasa solusi transportasi,
penjualan mobil bekas, dan perusahaan jasa logistik.
SERA kini mengoperasikan tiga lini bisnis, yaitu layanan solusi transportasi
terintegrasi melalui TRAC – Astra Rent a Car dan kemudian bisnis penjualan mobil
bekas melalui mobil88 dan IBID-Balai Lelang Serasi, sedangkan untuk layanan
logistik melalui SELOG.
Visi:
Menjadi perusahaan yang sangat inovatif dan bereputasi baik melalui pertumbuhan
berkelanjutan, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan produk,
serta komitmen tinggi terhadap etika dan budaya keselamatan.

Perusahaan / Perekrut
Karir Amartakarya.co.id

Jenis Pekerjaan
Full-time

Durasi Kerja
8 Jam

Industri
Pariwisata dan Perhotelan

Lokasi Pekerjaan
Jln Mitra Sunter Blvd No.90,
RT.9/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung
Priok, 14350, Jakarta Utara, DKI
Jakarta, Indonesia

Jam kerja
Shift

Misi:
Untuk mengejar kepuasan pelanggan yang optimal dengan memberikan solusi
terbaik dalam layanan transportasi, penjualan mobil bekas, dan layanan logistik.

Gaji pokok

Tanggung jawab kerja

Date posted

Mengembangkan strategi dan program yang berhubungan dengan
pelanggan (layanan pelanggan, kualitas layanan, hubungan pelanggan, dan
budaya layanan).
Melakukan service recovery atas pengaduan yang terjadi dengan
menindaklanjuti pengaduan ke departemen terkait dan memastikan
diselesaikan.
Melakukan sosialisasi program dan monitoring implementasi seluruh
konsep customer relationship di cabang dan Kantor Pusat.

Rp 3000000 - Rp 4500000

August 7, 2022

Berlaku sampai
03.09.2022

Kualifikasi
Kandidat harus memiliki setidaknya Gelar Diploma dari bidang apa pun
dengan IPK minimal 3,00 dari 4,00.
Fresh Graduate atau memiliki pengalaman dalam layanan pelanggan atau
bidang terkait.
Kemampuan komunikasi yang baik.
Penempatan di Kantor Pusat IBID.

Manfaat Pekerjaan
BPJS Kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan.
Bonus.

Karir Amartakarya.co.id

Karir Amarta Karya
http://karir.amartakarya.co.id

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tunjangan.
DLL.

Kontak
02126605333

Lamar Pekerjaan
Lamar Pekerjaan
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