
PT Rajawali Hiyoto merupakan perusahaan manufaktur dan distribusi yang bergerak di bidang paint industry & chemical construction. Kami 

sangat terkenal dengan produk kami diantaranya Sanlex, Maritex dan Tulip. PT. Rajawali Hiyoto hadir sejak tahun 1951 dan kini kami telah 

berkembang pesat dan melebarkan sayap distribusi kami ke lebih dari 40 cabang di seluruh Indonesia. Kami selalu berupaya mengembangkan 

diri dalam berbagai hal terutama dalam peningkatan mutu produk kami. Sebagai puncaknya, PT Rajawali Hiyoto telah meraih penghargaan 

“International Europe For Quality” yang dianugerahkan oleh Global Trade Leaders Club di kota Paris pada tahun 2014. Kami pun meraih 

penghargaan sebagai “Best Improvement Product” yang diadakan oleh Sembilan Bersama Media. Selain itu peningkatan mutu SDM tidak lepas 

dari fokus kami, karena kami meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) yang handal adalah faktor utama untuk tetap menjadi yang 

terdepan, dan oleh sebab itu kami selalu berkomitmen untuk mengembangkan SDM secara berkesinambungan dengan memberikan pelatihan, 

investasi pendidikan , dan pengembangan karir kepada karyawan. Untuk mendukung perkembangan bisnis tersebut, kami mencari kandidat 

untuk bergabung dalam posisi berikut: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESEMPATAN BERKARIR! 

HALAMAN 1 

HALAMAN 1 

ENVIRONMENT OFFICER (KODE: CC-HSE) 

Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Melakukan audit (inspeksi) lingkungan kerja 

b. Follow Up hasil temuan yang tidak sesuai dengan 

peraturan lingkungan dan K3 

c. Memastikan seluruh kegiatan kerja sesuai dengan ISO 

14001 (Sistem Manajemen Mutu Lingkungan) 

d. Monitoring program lingkungan, 5S dan K3 

Kualifikasi: 

1. Pria/ Wanita 

2. Usia maksimal 35 tahun 

3. Tinggi badan minimal 155 cm 

4. Pendidikan minimal D3 Jurusan Kimia/ Teknik Kimia/ 

Teknik Lingkungan/ Teknik Industri/ Teknik Manufaktur/ 

Manajemen Operasi 

5. Fresh Graduate dipersilahkan melamar 

6. Memiliki wawasan terkait peraturan lingkungan, K3, dan 

ISO 14001 lebih disukai 

7. Domisili Bandung, Cimahi dsk, Lokasi kerja: Cimahi 

TECHNICAL APPLICATOR OFFICER (KODE: TS-TA) 

Tugas & Tanggung Jawab:  

a. Mempersiapkan panel peraga dan perlengkapan untuk 

tes produk 

b. Melakukan tes produk dengan mengaplikasikan cat pada 

panel peraga 

c. Membuat kartu warna untuk kebutuhan marketing produk 

d. Membuat laporan hasil pengetesan produk 

e. Melakukan improvement terhadap produk yang sudah 

ada 

Kualifikasi: 

1. Pria/ Wanita 

2. Usia maksimal 35 tahun 

3. Pendidikan minimal SMK Jurusan Kimia/ Kimia Industri 

4. Lebih disukai memiliki pengalaman di bidang yang sama 

5. Fresh Graduate dipersilahkan melamar 

6. Teliti, tekun, rapi, dan kreatif 

7. Pekerja keras dan tidak mudah menyerah 

8. Domisili Bandung, Cimahi dsk. Lokasi kerja: Cimahi 

ADMIN PERSEDIAAN BARANG (KODE: ES-SK) 

Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Membuat permintaan pembelian suku cadang sesuai 

kebutuhan dan memastikan barang tersedia tepat waktu 

b. Memastikan ketersediaan suku cadang untuk aktivitas 

perbaikan dan perawatan mesin 

c. Membuat laporan data stock opname suku cadang 

perbulan 

Kualifikasi: 

1. Pria/ Wanita 

2. Usia maksimal 30 tahun 

3. Pendidikan minimal D3 Manajemen (Manajemen 

Operasi lebih disukai), Administrasi, Akuntansi 

4. Fresh Graduate dipersilahkan melamar 

5. Rapi, teliti, memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

6. Domisili Bandung, Cimahi dsk, Lokasi kerja: Cimahi 

LABORANT (KODE: LABR) 

Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Melakukan kegiatan research pengembangan produk 

baru dan modifikasi formula (objek: produk cat) 

b. Menguji sampel bahan baku produk 

c. Melakukan kegiatan research mengenai produk 

kompetitor 

Kualifikasi: 

1. Pria/ Wanita 

2. Usia maksimal 30 tahun 

3. Pendidikan minimal SMK jurusan Analis Kimia/ Kimia 

Murni 

4. Fresh Graduate dipersilahkan melamar 

5. Lebih disukai memiliki pengalaman sebagai chemist di 

perusahaan manufaktur cat/ tekstil atau memiliki 

wawasan tentang pigmen pewarna 

6. Tidak buta warna dan Teliti  

7. Domisili Bandung dsk. Lokasi kerja : Cimahi 

 
 

STAF INDUSTRIAL ENGINEERING (KODE: IE) 

Tugas & Tanggung Jawab:  

a. Menyusun Standar Proses Produksi 

b. Menyusun standarisasi parameter mesin baru atau 

penyesuaian produk baru di mesin yang lama 

Kualifikasi: 

1. Pria/ Wanita 

2. Usia maksimal 26 tahun 

3. Pendidikan minimal D3 Jurusan Teknik Kimia/ Kimia 

Industri 

4. Lebih disukai memiliki pengalaman di bidang produksi 

5. Fresh Graduate dipersilahkan melamar 

6. Tegas, bersedia bekerja dalam tekanan dan tidak mudah 

menyerah 

7. Domisili Bandung, Cimahi dsk. Lokasi kerja: Cimahi 

DATA SUPPORT OFFICER (KODE: RO-DS) 

Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Mengumpulkan data laporan transaksi harian dan 

laporan hasil penagihan 

b. Mengolah dan memastikan kebenaran data yang 

berhubungan dengan penjualan  

Kualifikasi:  

1. Pria/ Wanita 

2. Usia Maksimal 30 Tahun 

3. Pendidikan minimal D3 Jurusan Manajemen (Manajemen 
Pemasaran dan Manajemen Keuangan lebih disukai), 
Manajemen Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi 

4. Fresh Graduate dipersilahkan melamar 

5. Menguasai Ms. Office terutama Ms. Excel 

6. Rapi, Teliti, memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

7. Pekerja keras dan tidak mudah menyerah 

8. Bersedia kerja lembur bila dibutuhkan 

9. Domisili Bandung, Cimahi dsk, Lokasi Kerja: Bandung 



PT Rajawali Hiyoto merupakan perusahaan manufaktur dan distribusi yang bergerak di bidang paint industry & chemical construction. Kami 

sangat terkenal dengan produk kami diantaranya Sanlex, Maritex dan Tulip. PT. Rajawali Hiyoto hadir sejak tahun 1951 dan kini kami telah 

berkembang pesat dan melebarkan sayap distribusi kami ke lebih dari 40 cabang di seluruh Indonesia. Kami selalu berupaya 

mengembangkan diri dalam berbagai hal terutama dalam peningkatan mutu produk kami. Sebagai puncaknya, PT Rajawali Hiyoto telah 

meraih penghargaan “International Europe For Quality” yang dianugerahkan oleh Global Trade Leaders Club di kota Paris pada tahun 2014. 

Kami pun meraih penghargaan sebagai “Best Improvement Product” yang diadakan oleh Sembilan Bersama Media. Selain itu peningkatan 

mutu SDM tidak lepas dari fokus kami, karena kami meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) yang handal adalah faktor utama untuk 

tetap menjadi yang terdepan, dan oleh sebab itu kami selalu berkomitmen untuk mengembangkan SDM secara berkesinambungan dengan 

memberikan pelatihan, investasi pendidikan , dan pengembangan karir kepada karyawan. Untuk mendukung perkembangan bisnis 

tersebut, kami mencari kandidat untuk bergabung dalam posisi berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KESEMPATAN BERKARIR! 

HOW TO APPLY ?? 
PELAMAR WAJIB MENGISI FORM APLIKASI 

ONLINE 
PT. RAJAWALI HIYOTO MELALUI LINK: 

 

http://goo.gl/oS9O6a 
Pengisian form aplikasi online selambat 

lambatnya  
2 minggu setelah iklan ini tayang 

 
KETERANGAN: 
Apabila ada kesulitan dalam mengisi/mengakses form 

aplikasi dapat menghubungi : aplikasi.CAT@gmail.com 

HALAMAN 2 

STAFF INVENTORY (KODE: INV-RM) 

Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Memonitor dan mengelola progres pemenuhan order 

dengan secara aktif menelusuri posisi order dan 

menyelesaikan permasalahan operasional yang terjadi 

b. Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan 

pengendalian persediaan, perencanaan, dan kontrol 

pengiriman barang. 

Kualifikasi:  

1. Pria/ Wanita 

2. Pendidikan minimal D3 semua jurusan 

3. Memiliki pengalaman di bidang Inventory atau 

Warehouse minimal 1 Tahun 

4. Menguasai pengolahan data barang dengan 

menggunakan Ms. Excel (Cth: Pivot Data) 

5. Pekerja keras dan siap bekerja di bawah tekanan 

6. Domisili Bandung, Cimahi, Dsk. Lokasi kerja di Cimahi 

SUPERVISOR PRODUKSI KEMASAN (KODE: SSH-PROD) 

Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Mengkoordinir dan memastikan terlaksananya proses 

produksi. 

b. Mendelegasikan rencana produksi agar dapat dicapai hasil 

produksi sesuai jadwal, volume, dan mutu yang ditetapkan. 

c. Bertanggung jawab atas pengendalian bahan baku dan 

efisiensi penggunaan tenaga kerja, mesin, dan peralatan. 

Kualifikasi: 

1. Pria 

2. Usia maksimal 35 tahun 

3. Pendidikan minimal D3/S1 Teknik Mesin 

4. Memiliki pengalaman sebagai supervisor bagian produksi 

minimal 1 tahun. 

5. Lebih disukai dari bidang industri plastik/ kemasan plastik. 

6. Memiliki keterampilan terkait produksi kemasan plastik 

akan menjadi nilai tambah, diantaranya: Pengetahuan 

mengenai bahan baku kemasan plastik, Pengoperasian 

dan perawatan mesin extruder, Memiliki lisensi 

pengoperasian mesin extruder, Pemahaman printing 

sablon untuk kemasan plastik. 

7. Bersedia bekerja dengan sistem shift. 

8. Domisili Bandung, Cimahi dsk, Lokasi kerja: Cimahi 

FOREMAN PRODUKSI (KODE: FORE-PROD) 

Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Memastikan operasionalisasi mesin produksi sesuai 

prosedur agar aktivitas dapat berjalan secara efektif dan 

efisien sesuai dengan rencana produksi. 

Kualifikasi: 

1. Pria/ Wanita 

2. Usia maks. 30 tahun 

3. Pendidikan minimal D3/S1 Teknik Mesin 

4. Fresh Graduate dipersilahkan melamar 

5. Memiliki pengalaman di bidang  produksi manufaktur atau 

memahami cara kerja mesin injection molding menjadi 

nilai tambah 

6. Bersedia bekerja dengan sistem shift  

7. Mampu mengelola dan memimpin tim 

8. Domisili Bandung, Cimahi dsk, Lokasi kerja: Cimahi 

GENERAL ADMINISTRATION (KODE: ADM) 

Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Melaksanakan administrasi, pencatatan data, pembuatan 

laporan, dan pengarsipan. 

Kualifikasi:  

1. Pria/ Wanita 

2. Usia Maks. 30 Tahun 

3. Pendidikan minimal D3 Semua Jurusan 

4. Fresh Graduate dipersilahkan melamar 

5. Menguasai Microsoft Offiice dan berminat di bidang 
keadministrasian 

6. Rapi, Teliti, memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

7. Pekerja keras dan tidak mudah menyerah 

8. Domisili Bandung, Cimahi dsk, Lokasi Kerja: Bandung/ 
Cimahi 

HALAMAN 2 


