BUSSINES ANALYST OFFICER (BAO)
PT Ayo Menebar Kebaikan (Jujura)

About
Jujura merupakan bisnis Startup anak muda yang bergerak dibidang penjualan bahan kimia untuk kebutuhan laundry,
industri, rumah sakit, rumah tangga dan lainnya secara online. Beberapa produk kami antara lain bibit parfum, biang
deterjen, Metanol, Silicon Oil dan masih banyak lagi.

Qualiﬁcation
Laki-laki/Perempuan
Pendidikan minimal Diploma Tiga/D3 jurusan matematika, statistika atau akutansi
Menguasai program oﬃce terutama Excel dan sistem accurate
Logis dan analitis
Tidak merokok
Mampu bekerja dalam tim
Memiliki kemampuan presentasi yang baik
Mampu memotivasi diri dan berorientasi pada hasil
Berkas lamaran kerja:
Surat lamaran kerja
CV
Lampirkan cerita riwayat hidup (untuk contoh bias didownload di bit.ly/cthbiograﬁ )dan tuliskan berapa penghasilan
cukupmu di dalam cerita riwayat hidup tersebut.
Pas photo 4x6 (1 lembar),
Fotocopy KTP (1 lembar),
Fotocopy ijazah (1 lembar),
Diutamakan bisa menggunakan komputer

Responsibility
Melakukan analisa perilaku konsumen dan data pasar.
Melakukan analisa struktur organisasi dan kebijakan yang diberlakukan perusahaan.
Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem dokumentasi dan
penyebarluasan informasi keadaan pasar yang tengah terjadi termasuk perilaku
konsumen, yang akan digunakan sebagai dasar acuan user perusahaan.
Melakukan monitoring serta evaluasi data yang sudah diperoleh dari berbagai
pengolahan data, baik itu dari jurnal, koran, dan penelitian lainnya.
Memberikan solusi yang tepat dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan kinerja
bisnis perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Membantu project manager dan tenaga ahli lain dalam merancang desain aplikasi yang
efektif dan eﬁsien

Description
Level Jabatan
Jam Kerja Ditentukan
Gaji / Salary

:
:
:

Penempatan

:

Pendidikan
Bidang / Jurusan
Bidang yang dicari

:
:
:

Please Submit Your Application Completed By Post To:
PT Ayo Menebar Kebaikan (Jujura)
Jl.solo-sukoharjo Rt03/ Rw01 Pandeyan, Grogol, Sukoharjo
Website : www.jujura.id
Ditutup tanggal 12 December 2020

Staﬀ
Purna Waktu / Fulltime
Negosiasi
Array ( [0] => Array ( [area_name] => Kabupaten Sukoharjo
))
Diploma (D1/D2/D3/D4)
Akuntansi Matematika, Statistika
Other jobs

