
Recruitment of Aempire Resource Group（Hong Kong）2013 

Mahasiswa yang baru saja lulus maupun lulusan berprestasi，dan pernah belajar 

diluar negeri atau memiliki pengalaman kerja lebih diutamakan。Selamat bergabung 

dengan kami dari seluruh lapisan masyarakat，Please send your CV to：

recruit-indo@aempire-hk.com 

Position Quantity Requirement Description of Position 

Human 

Resource 
HR Spesialis 1 

memahami dan 

berpengalaman dalam 

manajemen HRD perusahaan 

modern ,memahami berbagai 

fungsi modul Human 

Resource Management, 

memahami 

kebijakan  Negara, Hukum 

dan Undang-undang; 

memiliki kemampuan dalam 

perencanaan dan 

pelaksanaan; memiliki 

afinitas, motivasi, 

kemampuan dalam 

komunikasi, 

koordinasi,kepemimpinan 

tim kerja , bertanggung 

jawab, dan profesionalisme 

yang tinggi; memiliki 

keterampilan 

antarpribadi,mengorganisasi 

dan mengkoordinasi, 

berkomunikasi dan 

memecahkan masalah. 

Paham dan dapat 

menerima budaya China. 

mengkoordinasi perencanaan dan 

manajemen strategik untuk 

pengembangan SDM，membangun 

perencanaan SDM, dan mengawasi 

pelaksanaan program; membangun 

dan meningkatkan sistem manajemen 

SDM, meneliti, mendesain model 

manajemen SDM (termasuk 

rekrutmen, pelatihan, kinerja, 

kompensasi, sistem pengembangan 

karyawan), membangun dan 

meningkatkan sistem manajemen 

SDM; memperlengkapi SDM kepada 

level pengambilan keputusan 

perusahaan, mengorganisasi usulan 

mengenai perusahaan dan lainnya 

serta berkomitmen untuk 

meningkatkan standar manajemen 

terpadu perusahaan，dan pengendalian 

biaya SDM; Mengatasi masalah 

terkait dengan SDM dalam proses 

manajemen.  Paham dan dapat 

menerima budaya Indonesia. 



Sekretaris 

Direktur/ 

Clerk 

English dan 

Bahasa  

Indonesia 

1  

Sekretaris yang meiliki ilmu 

baik dasaryang komprehensif 

dan penuh akan  

pengetahuan, mahir dalam 

ilmu kesekretarisan dan 

paham akan pengetahuan 

industri, Sekretaris 

English,Guru bahasa Inggris 

diprioritaskan, menguasai 

penulisan berbagai dokumen 

dan surat,  tanggap, 

memiliki kemampuan 

penilaian, mengkoordinasi, 

berkomunikasi,dan 

implementasi yang baik; 

Memiliki kualitas psikologis 

yang baik, mampu bekerja 

dibawah tekanan.,Bersedia 

bepergian dinas kantor ke 

luar kota/negeri dalam 

jangka waktu yang lama.  

Penyusunan jadwal harian, 

kerahasiaan dan keamanan Direktur; 

Bertanggung jawab untuk penerimaan 

tamu dan 

 penyusunan kunjungan; 

Menyelesaikan berbagai dokumen, 

membuat konsep kepada koresponden. 

Menjaga kerahasiaan peredaran dan 

aliran dokumen dan informasi ；

Pengawasan akan pengingatan, 

Menjalin hubungan kerja eksternal; 

Mengumpulkan, menyusun dan 

membuat arsip hasil rapat, acara, dan 

berkas-berkas pribadi. Pada waktu saat 

Direktur dinas ke luar. 

 

Manajemen 

Terpadu 

Public Relations 

Officer 
2  

Hubungan public, media 

mass, edit dan penerbitan, 

periklanan, pemasaran serta 

lulusan fakultas lain dan 

masih ada hubungannya 

dengan diatas; memiliki 

keterampilan komunikasi 

secara tertulis yang baik,baik 

keterampilan bahasa lisan 

dan keterampilan dalam 

komunikasi. Keterampilan 

manajemen yang baik dan 

kekuatan yang tajam untuk 

observasi dengan investigasi, 

konsultasi, perencanaan dan 

perorganisasian kegiatan 

public relation dan 

keterampilan negosiasi yang 

Dapat mengatasi masalah-masalah 

krisis umum perusahaan dan proyek 

hubungan masyarakat; Perencanaan, 

editing, perusahaanbahan pomosi 

produksi, membantu divisi lain untuk 

mendeteksi dan menangani 

perusahaan dan eksternal, kontradiksi 

antara masalahumumdan krisis yang 

tak terduga.  



sangat baik, semangat kerja 

keras dan ketekunan.  

Translator 

Bahasa 

Indonesia 

4  

Minimal lulusan S1; 

memiliki kemampuan 

berbahasa Indonesia yang 

baik, baik lisan maupun 

tulisan; mencintai bidang 

posisi pekerjaan sebagai 

penterjemah, memilki 

pemahaman yang sangat 

kuat dan pengungkapan 

secara fasih dengan 

Mandarin; Familiar dengan 

kehidupan nasional 

Indonesia, komunikasi 

interpersonal yang baik, 

dengan semangat tim dan 

etika yang baik, sanggup 

untuk bekerja di area 

pertambangan  

Translate Bahasa Indonesia,dapat 

menjalin hubungan baik dengan 

masyarakat, dll. 

Iklan Media 2  

Media massa, pembawa 

acara radio, edit atau 

penerbitan maupun jurusan 

yang berhubungan dengan 

itu. Lulusan S1 atau di 

atasnya; memiliki 

pengumpulan informasi dan 

penulisan yang 

baik.Berbahasa Inggris 

dengan fasih dan lancar. 

Mengkumpulkan dan memilah  

informasi media dan 

perusahaan.Mengatasi Masalah 

perusahaan tentang krisis media 

publikasi。 

Manajemen 

Keuangan 

Keuangan/Akun

tansi/Pajak 
1  

Lulusan Ilmu akuntansi atau 

manajemen 

keuangan,lulusan dari 

lembaga keuangan terkenal, 

Memiliki pengalaman 

bekerja lebih dari 3 tahun 

untuk bidang  keuangan dan 

2 tahun untuk bidang 

akuntansi lebih 

diprioritaskan. 

Berpengalaman dalam 

Manajemen keuangan perusahaan dan 

akuntansi. 



mengoperasikan software 

keuangan; Terampil 

berbahasa Inggris dalam 

berbicara dan menulis pada 

saat waktu bekerja,  

Perdagangan 

Internasional 

Internasional 

Bisnis 
2  

Lulusan jurusan 

internasional bisnis, ilmu 

ekonomi,E-commerce,ilmu 

hukum atau mineral, geologi 

atau energy. Berbicara 

bahasa Inggris cukup baik 

dapat digunakan dalam 

bekerja.Familiar dengan 

proses perdagangan 

internasionaldan 

pengoperasian e-commerce. 

Memiliki pengalaman dalam 

marketing produk mineral 

atau berhubungan jurusan 

ekonomi internasioanl dan 

perdagangan lebih 

diprioritaskan. Memiliki 

pengetahuan tentang 

negosiasi bisnis akrab 

dengan penyusunan kontrak. 

Negosiasi bisnis, menjalin kerjasama 

dan menjaga hubungan dengan 

pelangga, menyusun semua jenis 

kontrak bisnis.  

Pertambangan, 

Geologi 

Kapten 

tambang (Chief 

Engineer) 

3 

Memiliki pengetahuan akan 

manajemen usaha dan 

teknologi manajemen 

pertambangan modern; 

Pengalaman 5 tahun dalam 

manajemen pertambangan 

terbuka, berpengalaman 

selaku ahli senior dalam 

proyek pembangunan 

tambang terbuka dan 

manajemen operasional; 

Dapat memimpin 

pembangunan tambang, 

termasuk staff, peralatan, 

arsitektur tambang dan 

lainnya. 

Memimpin pembangunan tambang 

serta pengelolaan pasca penambangan, 

termasuk: staff, peralatan, arsitektur 

tambang dll，mengelola operasional 

pertambangan terbuka, keselamatan, 

produksi, pengalokasian, dan 

implementasi manajemen terpadu atas 

mekanis dan kelistrikan secara 

menyeluruh..  



Geological  

Survey 
7 

Bidang yang terkait  

Geological Survey, familiar 

dengan Geological Survey, 

sarana penyelidikan. 

Bekerja di bidang Geological  

Surve,konstruksi cdangan tambang, 

desain mineral dan data geologi 

daerah-daerah tertentu di dalam 

lapisan, konstruksi, pertambangan, 

hidrologi, geomorfolog, pekerjaan 

survey geologi.  

Geologi 

Pertambangan 

Teknik Geologi 3 

Teknik Geologi dan bidang 

yang terkait. Familiar dengan 

komponen geoteknik, 

struktur organisasi(mikro), 

fisika, kimia, dan mekanik. 

(kekuatan dan regangan)dan 

dampak pada stabilitas 

pekerjaan konstruksi 

pengetahuan yang terkait, 

mampu menentukan 

klasifikasi geoteknik. 

Untuk mengidetifikasi kondisi 

lapangan geologi, evaluasi 

menyeluruh dari daerah lapangandan 

berbagai masalah geologi, analisis, 

perkiraan kemungkinan perubahan dan 

peran kondisi geologi, untuk memilih 

tempat terbaik dalam rekayasa dan 

konstruksi di bawah, dan 

mengusulkansolusi tindakan rekayasa 

geologi yang merugikan  

Hidrogeologi 3 

Hidrogeologi dan bidang 

yang terkait, terampil dan 

familiar dengan pengetahuan 

hirologi dan lainnya. 

Pengetahuan teoritis yang 

relevan dan memiliki 

pengalaman praktis  

Pertambangan dan teknik dan jenis air 

tanah beserta karakteristiknya, analisis 

dinamis dan memberikan informasi 

yang relevan, Sumber daya air tanah 

dan evaluasi air tanah terkait sumber 

daya dan sistem manajemennya.  

Teknik 

Geofisika 
4 

Teknik Geofisika dan bidang 

terkait. Paham deteksi 

gelombang elektromagnetik, 

metode listrik, deteksi gempa 

dangkal dan penebangan, 

aplikasi inverse kekuatan 

perangkat lunak (contoh 

RES2DINV) penafsiran yang 

wajar dari geofisika hal 

kesimpulan, dengan 

kemampuan penelitian yang 

baik, dan tingkat teoretis.  

Bergerak dibidang teknik geofisika 

deteksi pekerjaan survei, pra-rekayasa 

survey pertambangan dan usaha 

lainnya.  

Survey 

Pemetaan 
1 

Survey Pemetaan atau 

bidang terkait minimal 

sarjana S1, memiliki 

Proyek geodesi ruang dan 

mengumpulkan iformasi yang relevan, 

untuk mencari jenis informasi peta 



sertifikat satandarisasi 

surveyor. Familiar dengan 

perangkat lunak CASS, 

kemahiran dalam 

penggunaan CAD dan 

perangkat lunak 

komputerisasi grafis terkait 

dapat diselesaikan secara 

mandiri titik control Traverse 

dan suvei topografi, sanggup 

bekerja keras dan 

bertanggung jawab, memiliki 

organisasi yang kuat dalam 

berkoordinasi dan 

keterampilan komunikasi  

topografi 

Peralatan dan 

Mesin 
2 

Otomatisasi mesin, 

manajemen peralatan 

pertambangan terbuka atau 

ahli sains dan teknik, paham 

dengan program 

pemeliharaan 

peralatan,memiliki 

pengalaman kerja 

manajemen peralatan 

tambang terbuka. 

Berpengalaman kerja 5 tahun 

dalam service alat berat dan 

memiliki skill yang tinggi 

lebih diprioritaskan..  

Bertanggung jawab atas pengelolaan 

peralatan tambang terbuka, 

pemeliharaan, update modifikasi 

peralatan. 

Operator 

Blasting 
3  

Lulusan peledakan atau 

sejenisnya, menguasai 

teknik, proses dan 

penggunaan peralatan 

peledakan; Memiliki izin 

melakukan peledakan; 

Memiliki pengalaman min. 2 

tahun dalam peledakan 

pertambangan terbuka. 

Kawasan area tambang peledakan dan 

pekerjaan bidang terkait. 

Teknik 

Pencucian 

Batubara 

3  
Pencucian batubara dan 

bidang yang terkait, minimal 

lulusan S1; ahli dalam 

Bijih dan pemisahan bahan kotor 

terdapat didalam batubara. 



pengolahan bijih dengan 

berbagai macam cara  

Teknik Listrik 4  

Teknik listrik pertambangan 

dan hubungan yang 

terkait.terbiasa dengan 

elektrifikasi power supply 

sistem, familiar dengan 

penerimaan dan pemasangan 

instalasi mekanik listrik, 

dengan pengalaman 

pemeliharaan peralatan 

pembangkit listrik diesel 

lebih diprioritaskan.  

Manajemen perusahaan tambang 

terbuka dengan 3000 KW pembnagkit 

listrik diese dan pasokan power supply 

sistem daerah 

Teknik 

Kemanan  
2  

Jurusan biidang sains 

teknologi, memeiliki 2 tahun 

pengalaman kerja 

manajemen teknik keamanan 

tambang. terbuka. Insinyur 

keselamatan (maupun 

asisten) lebih diprioritaskan. 

Manajemen keselamatan produk 

pertambangan terbuka 

Teknik 

Pengukur 

Kualitas 

5  

Manajemen Industri kualitas 

teknik, kualitas teknik dan 

bidang terkait. Paham 

tentang kualitas  jenis bijih 

besi/batubara/nikel dan 

karakter lainnya. 

Meningkatkan kapasitas 

sistem mutu lebih 

diprioritaskan.  

Meningkatkan dan menjalankan 

sistem manajemen mutu perusahaan, 

pengelolaan kualitas control 

perushaan. 

Teknik Sipil 

Bangunan 
2  

Bangunan, teknik sipil, dan 

biaya proyek dan bidang 

yang terkait dan minimal 

lulusan S1, memiliki 

pengalaman kerja lebih dari 

5 tahun di pertambangan 

terbuka.memiliki jurusa yang 

dikualifikasikan lebih 

diprioritaskan.  

Bertanngung jawab keseluruhanatas 

teknik sipil dan manajemen proyek. 

Memenuhi syarat organisai untuk 

merancang unit dan untuk desain 

teknik sipil, proyek penerimaan, 

pemukiman,audit. 

Kapten Rig 3  
Ahli dalam teknologi teknik 

pengeboran dan ahli dalam 

latar belakang tersebut. 

Untuk rig keselamatan sesuai dengan 

persyaratan proyek,, produksi, 

manajemen teknis, bertanggung jawab 



Pengebor pemimpin 

pasukan,kapten 

berpengalaman dalam 

peralatan pemboran dan 

pengeboran geologi. 

secara keseluruhan, penyusunan 

konstruksi rencana kerja dan 

mengukur pengembangan teknologi 

produksisecara keseluruhan dari 

pekerjaan produksi pengeboran. 

Pemimpin Rig 9  

Ahli teknik pengeboran dan 

latar belakang  bidang 

teknis, pengebor, pemimpin 

pasukan, berpengalaman, 

pengeboran, berpengalaman 

dalam beberapa jenis 

peralatan pemboran dan 

pengeboran geologi. 

Dapat memahami maksud kapten rig 

dan melaksanakan rencana 

kerja.mampu memecahkan kesulitan 

dasar atas tugas pengeboran.  

Manjemen 

Database Bahan 

Peledak 

2  

Syarat kompeten minimal 

lulusan S1, administrasi, 

perguruan tinggi dan 

pendidikan 

tinggi,bertanggung jawab, 

bukan perokok, familiar 

dengan berbagai jenis dan 

dengan berbagai bahan 

peledak serta paham alur 

pengelolaa.  

Mengelola berbagai database bahan 

peledak pertambangan. 

Satpam 4  

Usia mak.35 tahun, 

pendidikan minimal D3 

dengan jurusan yang 

terkait,jujur, berdedikasi, 

teliti, memiliki kemampuan 

dalam coptwriter; Memiliki 

pemahaman pada 

keselamatan dan keamanan; 

Berpengalaman sebagai 

polisi, pemadam kebakaran, 

militer, instansi pemerintah 

lebih diprioritaskan. 

bertanggung jawab atas keamanan 

perusahaan, publik security. 

Hydro 

Power 

Engineer 

Project Manager 1  

Minimal lulusan S2 Sumber 

Daya Air, memiliki 3 tahun 

pengalaman kerja Familiar 

dengan perencanaan wilayah 

sungai dan pengembangan 

proyek PLTA Industri dalam 

Memimpin secara keseluruhan 

wilayah sungai dan  proyek 

pengembangan dan pengelolaan akhir 

PLTA. 



 

jumlah besar,. 

Teknik Administrasi 2 

Manajemen teknik, biaya 

teknik, yang terkait bidang 

tersebut.dan keahlian 

manajemen proyek untuk 

memahami dinamika dari 

bahan baru dan biaya proyek 

dalam luar negeri, divisi 

penawaran,ahli teknik, 

Kualifikasi professional 

lebih diprioritaskan  

Bertanggung jawab project group 

perusahaan.manajemen akuntansi 

Teknik Bangunan/ 

Arsitek 
2 

Konstruksi bangunan atau 

PLTA dan hubungan bidang 

terkait. Memiliki 1 tahun 

pengalaman 

dalampengalaman lapangan 

dan pengawasan konstruksi;  

Familiar dengan proses 

pengawasan; Berkomunikasi 

Inggris secara baik, yang 

dapat dipergunakan dalam 

bahasa kerja.  

Vertanggung jawab untuk air, listrik 

dan pengawasan pembangunan 

proyek-proyek lain. 

Proses Rekrutmen 

 (Wawancara Direktur 1 bulan sekali) 

Perusahaan setelah menerima CV( Daftar Riwayat Hidup) dan seleksi melanjutkan untuk 

memenuhi persyaratan dari kandidat) dan seleksi melanjutkan dan memenuhi persyaratan 

dan akan di pilih untuk di wawancarai langsung oleh Direktur Perseroan yang akan 

diselenggarakn di Indonesia pada tahun 2013, Perguruan tinggi dan Universitas-Universitas 

juga dapata ikut berpartisipasi dalam rekrutmen perusahaan dan hasil dari wawancara 

akan di umumkan  oleh perusahaan 2 minggu setelah wawancara dengan direktur 

perseroan dan akan mengeluarkan tawaran dan mengatur magang setelah lulus dari 

penandatanganan kontrak kerja formal.  

Lulusan maupun yang persiapan untuk lulus atau yang sebelumnya pernah belajar atau bekerja di luar 

negeri dan memiliki pengalaman tambahan. Orang-orang yang berbakat dari seluruh lapisan 

masyarakatdipersilahkan bergabung dengan kami, Dengan catatan, siap kami tempatkan di Jakarta, Samarinda, 

ataupun Manado. Silahkan untuk mengkirimkan CV atau Daftar Riwayat Hidup anda ke: 

recruit-indo@aempire-hk.com 



京安资源集团 
AEMPIRE RESOURCE GROUP 

 
AEMPIRE RESOURCE GROUP terdiri dari 11 afiliasi dan subsidiari di Hong Kong, daratan Cina dan 

Indonesia. Dengan saling dekat dan akrab kepada informasi lokal dan keuntungan-keuntungan yang dekat 

dengan sumber, semua perusahaan afiliasi dari AEMPIRE RESOURCE GROUP bekerja sama untuk 

mengoptimaskan strategi pembangunan group. 

 

Peta di bawah menunjukan struktur dari AEMPIRE RESOURCE GROUP dan fungsi dari setiap 

afiliasi: 

 

 

 

AEMPIRE RESOURCE GROUP fokus terhadap investasi, mengeksploitasi tambang dan penjualan energi 

dan sumber area. Sekarang, bisnis utama kita mencakup penjualan di tambang batu bara, tambang bijih besi 

dan tambang nikel dan perdagangan yang relevan, serta memperluas ruang lingkup bisnis kami menuju 

中国大陆 CHINAMAINLAND 
WUHAN JAYA CO., LTD 
武汉嘉雅贸易有限公司 

SHENZHEN ANBANG ENERGY 
CO.,LTD 

深圳安邦能源股份有限公司

香港 HONG KONG SAR 
AEMPIRE LIMITED                 帝国资源有限公司 
AEMPIRE RESOURCE LIMITED        京安资源有限公
司 
FIDELITY SHIPPING  LIMITED        新安邦船务有限
公司 

远洋船务有 公

印度尼西亚 INDONESIA 
PT ALLINDO KALTIM 
PT ALLINDO INDONESIA 
PT MIKGRO METAL PERDANA 
PT ABANG RESOURCE 
INDONESIA 



operasi PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) dan transportasi laut. Pelayanan terbaik kita, harga yang 

kompetitif dan produk berkualitas tinggi, memenangkan pelanggan di seluruh daratan Cina, Hong Kong, 

Jepang, dan Korea 

 

Sejak berhasil menyelesaikan pengiriman batubara pertama di akhir tahun 2008, bisnis inti dari 

perdagangan batubara telah mengalami pertumbuhan pesat hingga 2010. Usaha pelayaran laut dimulai tahun 

2009 juga terus membawa penghasilan besar. Pada tahun 2010, pendapatan tahunan kami mencapai Rp 160 

juta, volume perdagangan batubara hingga 2 juta metrik ton, dan kelautan transportasi massal hingga 1,5 

juta metrik ton. Pendapatan penjualan diperkirakan melebihi USD 360 juta pada 2011, dengan volume 

perdagangan batubara sekitar 3,6 juta metrik ton, Volume transportasi laut sekitar 4 juta metrik ton, dan 

bijih besi pertambangan & penjualan sekitar 200 000 metrik ton. 

 

AEMPIRE GROUP SUMBER DAYA akan mengembangkan proyek PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) 

di Asia Tenggara dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Proyek ini akan dimasukkan ke dalam 

konstruksi pada kuartal ke-4 tahun 2012 dan selesai pada 8 tahun. 

Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website kami:  

http://id.aempire.com/Default.aspx 

 http://www.aempire.com/ 

 

Kesejahteraan Karyawan dan Penandatanganan Kontrak 

Kerja. 

 

AEMPIRE RESOURCE GROUP menyediakan karyawan gaji yang kompetetif, kesempatan yang 

sangat baik untuk berlatih di luar negeri, sistem promosi jabatan yang lebih cepat dan membantu karyawan 

berkembang pesat di lingkungan yang professional dapertumbuhan yang cepat dari keahlian apapun. 

一、 Gaji Pokok 

Bahwa kita mematuhi persyaratan hukum dari wilayah dari negara dimana kami menwarkan gaji yang 

kompetetif dan manfaat yang baik bagi karyawan. Lulusan kesejahteraan karyawan Indonesia. 

1、 Gaji Pokok Pegawai Resmi: 

Rata-rata pendapatan perbulan: 

     Professor(S3) : 10.000.000.00 IDR 

 Professor(S3) lulusan luar negeri : 17.000.000.00 IDR 



    Master (S2)  : 7.000.000.00 IDR 

   Master(S2) lulusan luar negeri : 8.000.000.00 IDR 

    Bachelor (S1) : 5.000.000.00 IDR 

 Bachelor(S1) lulusan luar negeri : 6.000.000.00 IDR 

     Diploma (D3) : 3.500.000.00 IDR — 4.000.000.00 IDR 

2、 Gaji Pokok Masa Uji Coba: 

        Rata-rata pendapatan perbulan:  

      Professor(S3) : 9.000.000.00 IDR. (Masa uji coba selama 3 bulan). 

  Professor(S3) lulusan luar negeri :10.000.000.00 IDR (Masa uji coba selama 3 bulan) 

          Master(S2) : 5.500.000.00 IDR. (Masa uji coba selama 3 bulan) 

Master(S2) lulusan luar negeri : 7.000.000.00 IDR. (Masa uji coba selama 3 bulan) 

          Bachelor(S1) : 4.000.000.00 IDR. (Masa Ujicoba selama 3 bulan) 

Bachelor(S1) lulusan luar negeri : 5.000.000.00 IDR (Masa uji coba selama 3 bulan) 

    Diploma (D3) : 3.000.000.00 IDR — 3.500.000.00 IDR 

        (Masa uji coba selama 3 bulan) 

 

3、Sistem Asuransi yang baik: berdasarkan atas saran karyawan Indonesia bersedia mendaftarkan 

       asuransi masyarakat Indonesia yaitu JAMSOSTEK. 

 

二、   Tanda Tangan Kontrak 

Perusahaan dan karyawan mendandatangani surat kontrak yang tidak ada jangka waktu. ,kecuali 

masa uji coba 3-6 bulan. Masa uji coba maka perusahaan dan karyawan akan menadatangani Surat 

Penawaran, masa resmi dengan karyawan akan menandatangani kontrak kerja. Dengan di tanda 

tangani oleh PT. Allindo Indonesia. 

 

三、   Perkembangan Karir 

Berdasarkan pada jenis pekerjaan, jenis pekerjaan yang ada manajemen, teknologi, type bisnis ada 3 

promosi yang berbeda untuk perkembangan setiap karyawan. Untuk posisi kelas manajemen untuk 

mendukung bisnis, termasuk; Sumber Daya manusia, administrasi, keuangan, manajemen proyek, dan 

manajemen porduksi; Untuk posisi kelas teknologi teknologi terutama terlibat dalam pekerjaan 

pertambangan., termasuk: tambang, insinyur pertambangan, insinyur mekanik, spesialis teknis, dll; 

Semua kelas promosi terdapat * tingkatan ruang promosi: 

Kepala Manajer tingkat rendah→Departemen , wakil presiden manajer→Assistant Manager 

Branch→Branch Manager→Direktur Manajer. 



 

四、 Pelatihan 

1、 Induksi. Karyawan baru direkrut sebelum pelatihan induksi dasar akan didasarkan pada kerja 

organisai territorial. Pelatihan meliputi: struktur organisasi, prosoes pembangunan, status operasi, 

pengetahuan produk dasar, Human Resource dan sistem keuangan 

2、”Sepajang” pelatihan. Setiap karyawan baru awal tahap magang, perusahanaan akan mengatur 

instruksi khususnya pedoman kerja untuk membantu karyawan baru untuk dapat sesegera mungkin 

mencapat transisi dari siswa untuk menjadi seorang professional. Mentor untuk pekerjaan berbagai 

departemen yang dialami karyawan yang lebuih tua, akan bertanggung jawab untuk 

mengkoordinasi semua aspek kehidupan kerja karyawan baru. 

 

 

3、Departmen pelatihan. Dalam perjalanan pekerjaan mereka, berdasarkan berbagai departemen 

kebutuhan operasional, setidaknya sekali seminggu pada pengetahuan bisnis, pelatihan 

keterampilan kerja, atau pengalaman pertemuan pertukaran secara singkat. 

4、Rotasi pelatihan. Staf dari awal masa percobaan, in-house training dari rotasi pelatihan  6 bulan. 

Selain Departemen keuangan dan minoritas lainnyamenuntut profesianalisme di departemen 

keterampilan, departemen yang tersisa dapat dimasukkan dalam ruang rotasi pelatihan. Dimana 

pekerjaan mempunyai batas waktu, karyawan mungkin dengan kepentingan mereka sendiri kepada 

perusahaan mengaplikasikan berdasarkan keahlian individu, kapasitas, dan situasi aktual untuk 

mengambil  keputusan. 

 

 

Apabila ada yang kurang jelas, Harap bubungi kami: 

Contact Person ：Pak Panji Kesumo  

Nomor Telepon：021-299 32123   

       Website：http://www.aempire.com/  

 



Note:  Silahkan untuk Subjek “ Posisi+Universitas+Jurusan+Nama”seperti itu bentuknya kirim ke: 

recruit-indo@aempire-hk.com 

  Aempire Resource Group 

 PT.Allindo Indonesia 


