
 

 

 

Company Overview 

 

 

PT. Hayoo Indonesia (Hayoo Corp.) berdiri sejak 1777 adalah perusahaan multinasional yang menaungi 

lebih dari 10 perusahaan sub holding dan bergerak dibeberapa sektor Industri 

 Hayoo Industry  : Hayoo Paint, Gemilang Nusantara (Plastic Manufacturer) 

 Hayoo Food & Drink : Jernih Mineral Water Rasa Seger (Jemrewes) 

 Hayoo Property  : Bahagia Sekali Properti 

 Hayoo Farm   : Hayoo Kelapa Sawit, Kopi, Teh 

 Hayoo Commerce       : Hayoo Bank Karya 
 

Dalam rangka pendirian salah satu anak perusahaan kami yang baru, yang dikelola sepenuhnya oleh PT. 

Hayoo Indonesia, kami bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (PPKK) 

Universitas Katolik Widya Karya dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Perusahaan kami menyediakan 

kesempatan yang luas bagi para professional yang energik, kreatif, berintegritas dan berdedikasi untuk 

mengembangkan potensi, karir dan kesejahteraan. Kami membuka lowongan kerja diantaranya : 

 

 Hayoo Paint    : Accounting Staff, PPIC Staff, Legal Division 

 Gemilang Nusantara   : Quality Assurance Staff, PPIC Staff, RnD Team 

 JMW Rasa Seger   : Staff Teknik Produksi, Quality Control, Legal Division 

 Bahagia Sekali Properti  : Management Trainee, Legal Division 

 Hayoo Kelapa Sawit, Kopi, Teh  : Quality Control  Staff, Research & Development Team 

 Hayoo Bank Karya   : Frontliner Staff, Back Office Staff, Legal Division 

 

 

A. HAYOO PAINT 

Accounting Staff 

Requirement: 

 Wanita / Pria 
 Sehat jasmani dan rohani, teliti, disiplin, pekerja keras dan bertanggungjawab 
 Pendidikan min. S1 Akuntansi dengan IPK min.2,75  
 Pengalaman kerja di bidang akuntasi minimal 2 tahun atau fresh graduate  
 Diwajibkan untuk mahir dalam mengerjakan jurnal umum 
 Dapat membuat laporan keuangan dan Neraca Rugi – Laba 
 Mampumengoperasikan program computer (MS Word, MS Excel, MS Outlook, dsb.) 
 Mampu bekerja sendiri ataupun dalam team serta dapat berkomunikasi dengan baik  
 Kemampuan dalam bahasa inggris menjadi nilai plus 

PPIC (Production Planning & Inventory Control) Staff 

Requirement: 

 Pendidikan minimal D3 semua jurusan 

 Fresh graduate / memiliki 2 tahun pengalaman sebagai staff PPIC 

 Mahir dalam menggunakan Microsft Words, Excel, Power Point 

 Memiliki pengetahuan tentang warehouse management, plan dan controlling 

 Dapat bekerja cepat, tepat dan berada di bawah tekanan 

 Target oriented 

PROKLIKERIS 



 Memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik 

 Bersedia ditempatkan di Jawa Barat 
 

Legal  

Requirement: 

 Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum  
 Mampu berbahasa inggris dengan lancar baik lisan maupun tulisan 

 Fresh graduate / memiliki 1 tahun pengalaman sebagai legal staff 

 Memiliki motivasi yang kuat, integritas yang tinggi 

 Mampu bekerja di bawah tekanan 

 Memiliki kemampuan negosiasi, komunikasi, interpersonal skill yang baik 

 

B. GEMILANG NUSANTARA 

Quality Assurance Staff 

Requirement: 

 Pendidikan minimal S1 segala jurusan  

 Usia maksimum 26 tahun 

 Membuat laporan sasaran mutu yang dikumpulkan setiap department tiap bulannya 

 Filling dokumen ISO di Dept. QA 

 Kemampuan komunikasi dan team work yang baik 

 Mampu bekerja dengan dead line yang ketat 

 Bersama supervisor validasi menyusun rencana kerja dan pelaksanaan aktivitas validasi 

PPIC (Production Planning & Inventory Control) Staff 

Requirement: 

 Pendidikan minimal D3 semua jurusan 

 Fresh graduate / memiliki 2 tahun pengalaman sebagai staff PPIC 

 Mahir dalam menggunakan Microsft Words, Excel, Power Point 

 Memiliki pengetahuan tentang warehouse management, plan dan controlling 

 Dapat bekerja cepat, tepat dan berada di bawah tekanan 

 Target oriented 

 Memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik 

 Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia 

 

Research and Development Staff 

Requirement: 

 Wanita/Pria 

 Minimal pendidikan S1 Pertanian, Agronomi/Agribsinis dan Teknologi Hasil Pertanian  

 Fresh graduate / Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai R&D Staff 

 Memiliki kemauan berkembang  dan melakukan riset dan pengambilan sample makanan (food 

processing) 

 Memiliki kepemimpinan serta kemampuan interpersonal yang baik 

 Mampu berbahasa Inggris minimal pasif 

 Bersedia untuk ditempatkan di wilayah operasional perusahaan 



C. JERNIH MINERAL WATER RASA SEGER 

STAF TEKNIK PRODUKSI 
 Usia maksimal 30 tahun 
 Pendidikan minimal D3/S1 Teknik Mesin 
 Memahami mesin-mesin produksi Makanan & Minuman 
 Pekerja keras, ulet dan rajin 

 

Legal  

Requirement: 

 Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum  
 Mampu berbahasa inggris dengan lancar baik lisan maupun tulisan 

 Fresh graduate / memiliki 1 tahun pengalaman sebagai legal staff 

 Memiliki motivasi yang kuat, integritas yang tinggi 

 Mampu bekerja di bawah tekanan 

 Memiliki kemampuan negosiasi, komunikasi, interpersonal skill yang baik 

 

Quality Control Staff 

 Usia Maksimal 30 tahun 

 Pendidikan minimal D3/S1 

 Rajin, tekun, ulet dan mau belajar 

 Mampu menganalisa kegagalan produk dan mendiskusikan dengan bagian-bagian terkait  

 Penempatan Seluruh Indonesia 
 

D. BAHAGIA SEKALI PROPERTI 

Management Trainee 
 Pendidikan S1 Teknik Sipil, Teknik Mesin, Akuntansi 

 IPK Minimal 3.00 

 Usia maksimal 28 tahun 

 Tidak buta warna 

 Mampu berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan 

 Siap ditempatkan diseluruh wilayah operasi Perusahaan 

 

Legal  

Requirement: 

 Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum  
 Mampu berbahasa inggris dengan lancar baik lisan maupun tulisan 

 Fresh graduate / memiliki 1 tahun pengalaman sebagai legal staff 

 Memahami dan memiliki kemauan belajar kuat tentang Hukum & Property 

 Memiliki motivasi yang kuat, integritas yang tinggi 

 Mampu bekerja di bawah tekanan 

 Memiliki kemampuan negosiasi, komunikasi, interpersonal skill yang baik 

 

 

 

 

E. HAYOO KELAPA SAWIT, KOPI, THE 



Quality Control Staff 

 Usia Maksimal 30 tahun 

 Pendidikan minimal D3/S1 

 Rajin, tekun, ulet dan mau belajar 

 Mampu menganalisa kegagalan produk dan mendiskusikan dengan bagian-bagian terkait  

 Penempatan Jawa Barat 
 

Research and Development Staff 

Requirement: 

 Wanita/Pria 

 Minimal pendidikan S1 Pertanian, Agronomi/Agribsinis dan Teknologi Hasil Pertanian  

 Fresh graduate / Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai R&D Staff 

 Memiliki kemauan berkembang  dan melakukan riset dan pengambilan sample daun dan tanah serta 

pengendalian hama terpadu 

 Memiliki kemauan berkembang untuk mempelajari kultur teknis kelapa sawit mulai dari Land 

Clearing, Pembibitan, New Development, Perawatan Tanaman dan Panen lebih dalam. 

 Memiliki kepemimpinan serta kemampuan interpersonal yang baik 

 Mampu berbahasa Inggris minimal pasif 

 Bersedia untuk ditempatkan di wilayah operasional perusahaan 

F. HAYOO BANK KARYA 

FRONTLINER  

 Usia Maksimal 25 tahun 

 Pendidikan D3/S1 semua jurusan dengan IPK min 2.75 

 Memiliki tinggi badan minimal 155 cm untuk wanita, 160 cm untuk pria 

 Fresh graduate / memiliki pengalaman sebagai Frontliner di Bank minimal 1 tahun 

 Bersedia ditempatkan di semua cabang 

 Memiliki penampilan menarik & berat badan proporsional 

 Memiliki keterampilan komunikasi, kerjasamasa dan interpersonal yang baik 

BACK OFFICE STAFF 

 Pendidikan minimal D3/S1 dengan IPK 2.75 

 Mengusai MS. Office 

 Usia maksimal 28 tahun 

 Pengalaman minimal 1 tahun sebagai back office di perbankan  

 Memahami tentang proses kliring & RTGS 

 Memiliki kemampuan administrative yang baik 

 Bersedia ditempatkan di semua cabang 

 
Kirim lamaran beserta CV ke 

ppkk_ukwk@widyakarya.ac.id dan 

serahkan secara langsung ke 

Jl. Bondowoso No. 2 

Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (PPKK) 

Universitas Katolik Widya Karya Malang 

Paling lambat 10 April 2017 pukul 14.00 

 

mailto:ppkk_ukwk@widyakarya.ac.id


Waktu Proses Lamaran  

Lebihdari 2 minggu 

Industri 

Multi Nasional Industry 

Situs 

http://widyakarya.ac.id/ppkk/ 

 

NomorTelepon 

(0341) 553171 ext 115 / 082139806400 

Ukuran Perusahaan 

Lebihdari 5000 pekerja 

WaktuBekerja 

Waktu regular, Senin - Jumat 

Gaya Berpakaian 

Bisnis (contoh: Kemeja) 

Tunjangan 

Kesehatan, Transport 

Bahasa yang Digunakan 

Bahasa Indonesiadan/atauBahasaInggris 

 

 

 

 

 
 

http://widyakarya.ac.id/ppkk/

