
 

 

 

PT. Infomedia Nusantara sebagai subsidiary dari PT. Telkom Indonesia, Tbk. 

adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Business Process Management, 

meliputi CRM (Customer Relationship Management/Contact Center), Business 

Process Management, ITO (IT Operation) dan KPO (Knowledge Process 

Outsourcing). Saat ini Infomedia merupakan Leading Company dalam Industri 

Call Center. 

 

 

1. SENIOR OFFICER MULTI CHANNEL CRM BUSINESS 

 Lulusan S1/S2 Teknik Elektro/Telekomunikasi/IT/Teknik Industri. 

 Memiliki Pengalaman 2 tahun di bidang IT Networking atau IT 

Infrastructure atau CRM Business. 

 IPK min 3.00 dari Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia 

 Toefl min 550 

 Bisa merancang platform Digital CRM berbasis cloud, termasuk 

didalamnya mengintegrasikan dan mengembangkan multichannel 

 Bisa mengelola partnership untuk pemenuhan solusi customer terkait 

multichannel CRM Business 

 

2. OFFICER INFOMEDIA OPERATION CENTER 

Deskripsi Pekerjaan : 

 Analisa terhadap pencapaian Service Customer Respon, Service Level 

Agreement Layanan Contact Center dan respon time sosial media 

 Melakukan evaluasi dan analisa data Beban Operasional Project 

 Melakukan verifikasi dan evaluasi Capacity Plan Operation Contact 

Center 

 Melakukan evaluasi dan analisa Beban Operasional Project Eksisting & 

New Project 

 Support audit 

Kompetensi dan kapabilitas yang harus dimiliki : 

 Technical Skill :  Menguasai Analisa Kelayakan Proyek, Quality 

Management, Audit Management, Risk Management, Operation 

Management, Solution and Service Development 



Kualifikasi : 

 Lulusan IT/Matematika/Ekonomi/Teknik Elektro S1 dari Universitas terbaik 

dengan IPK minimal 3.00 

 Memiliki pengalaman di bidang yang sama minimal 1 tahun 

 Bersedia lembur dan dinas luar kota 

 Bersedia mengikuti proses seleksi di Jakarta 

3. OFFICER DATA CENTER 

 Memonitor dan memelihara bagian network & infrastruktur untuk 

mendukung seluruh layanan contact center berjalan dengan baik. 

 Memastikan pendaftaran semua perangkat dan tools yang berhubungan 

dengan network & infrastructure dapat termonitor. 

 Membuat dan melaksanakan jadual berkala pemeliharaan perangkat 

network & infrastruktur. 

 Menindaklanjuti pengelolaan dan perawatan data center pada setiap 

lokasi data center 

 Memastikan penyelesaian insiden yang dilaporkan 

Kualifikasi : 

 Lulusan Teknik Infomatika dari Universitas terbaik dengan IPK minimal 3.00 

 Memiliki pengalaman di bidang yang sama minimal 1 tahun 

 Berbahasa Inggris aktif 

 Bersedia dinas luar kota 

 Bekerja di luar jam kerja 

 Bersedia mengikuti proses seleksi di Jakarta 

 Usia maksimal 28 tahun 

4. SENIOR OFFICER HUMAN CAPITAL POLICY AND SYSTEM 

Job Description : 

 Merencanakan, mengembangkan dan mereview kebijakan dan 

prosedur pengelolaan SDM internal Perusahaan secara terintegrasi 

sesuai dengan strategi bisnis yang ditetapkan dan berdasarkan 

regulasi yang berlaku 

 Merencanakan, Mengembangkan, mereview dan Mengelola Human 

Resource System beserta aplikasi pendukungnya untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan SDM Internal Perusahaan. 

 Mengelola Transformasi Budaya Perusahaan 

 Merencanakan dan mengelola kompensasi dan benefit 

 

 



Kualifikasi : 

 Lulusan dari Universitas terbaik dengan IPK minimal 3.00 

 Memiliki pengalaman di bidang yang sama minimal 1 tahun 

 Pengalaman berperan sebagai media komunikasi perusahaan ke 

karyawan dan memiliki kemampuan mengelola administrasi 

kepegawaian 

 Bersedia lembur dan dinas luar kota 

 Bersedia mengikuti proses seleksi di Jakarta 

5. CUSTOMER SOLUTION 

Business Solution : 

 Menyiapkan solusi bisnis untuk kebutuhan project baru maupun 

pengembangan project eksisting. 

 Koordinasi dengan customer untuk mengidentifikasi kebutuhan solusi bisnis 

bagi customer. 

 Koordinasi dengan Project Management dan unit kerja terkait untuk 

memastikan implementasi project sesuai dengan skema bisnis yang 

disepakati dengan customer. 

 Analisa Kelayakan / Analisa kelayakan investasi, baik dari sisi financial, 

teknologi, sumberdaya sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diajukan 

kepada customer. 

Account Management : 

 

 Pengelolaan account untuk memelihara keberlangsungan bisnis secara 

berkelanjutan. 

 Mengelola channel untuk peningkatan penetrasi pasar 

 Mencapai target revenue yang sudah ditetapkan perusahaan 

Sales Plan, Sales Funnel  : 

 Perencanaan penjualan sesuai dengan target masing-masing segment. 

 Mengupdate sales funnel untuk pengendalian/ percepatan pergerakan 

sales funnel. 

 Prospecting, Negotiation & Cross/Up Selling : 

 Pengelolaan proses penjualan untuk new business/ new project mulai dari 

prospecting, negotiation dan cross selling jika diperlukan. 

Kualifikasi : 

 Usia maksimal 33 tahun 

 Penampilan menarik 

 IPK minimal 3.00 dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia 



 jurusan Teknik/Management Informatika, Telekomunikasi, Komputer 

 Pengalaman dalam menjual  

 Bersedia mengikuti seleksi dan penempatan kerja di Jakarta 

6. SENIOR OFFICER SERVICE OPERATION IT 

Kualifikasi : 

 Jurusan: Teknik Elektro / Telekomunikasi / Informatika dari universitas 

terbaik dengan IPK minimal 3.00 

 Pengalaman bekerja 2-3 tahun 

 Memahami dan memiliki pengetahuan tentang teknologi telekomunikasi 

khususnya IP networking, WiFi, Jaringan FTTH 

 Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi yang baik 

 Memahami tentang service management (ITIL, eTOM) 

 Menguasai bisnis operasi contact center 

 Bersedia dinas luar kota dan bekerja di luar jam kerja 

Job Description : 

 Mengendalikan operational infrastruktur (network dan sistem)  untuk 

mendukung seluruh layanan/ project di layanan contact center di seluruh 

Indonesia dapat berjalan dengan baik. 

 Melaksanakan perawatan secara berkala/ maintenanace seluruh 

infrastruktur (network dan sistem) pada setiap layanan/ project layanan 

contact center di seluruh Indonesia 

 Membantu menyelesaikan masalah gangguan operational infrastruktur 

layanan/ project di layanan contact center di seluruh Indonesia 

7. OFFICER INDUSTRIAL RELATION OPERATION 

 

 Melaksanakan pengolahan data serta melakukan development untuk 

kebutuhan Human Resourch Operation. 

 

Kualifikasi : 

 Teliti dan menyukai tantangan 

 Lulusan S1 jurusan teknik Industri dari perguruan tinggi terbaik 

 Minimal IPK 3.00 

 Memiliki pengalaman minimal 1 tahun 

 Menarik dan menyukai dunia management HR khususnya Operation 

 

8. OFFICER MOBILE APPLICATION 

 

 Menyediakan aplikasi untuk kebutuhan aplikasi mobile untuk mendukung 

efektivitas operational 

 Merencanakan dan melakukan analisa kebutuhan sistem dan aplikasi 

mobile untuk mendukung efektivitas operational 



 Melaksanaan pembangunan sistem dan aplikasi mobile untuk kebutuhan 

customer 

 Melaksanaan implementasi sistem dan aplikasi mobile, pengendalian 

serta dokumentasi sistem dan aplikasi mobile 

Kualifikasi : 

 Jurusan Teknik Komputer/Informatika, Teknik Telekomunikasi 

 Memiliki pengalaman maksimal 2 tahun sebagai iOS dan Android 

Developer 

 Memiliki pengetahuan dan teknikal skill yang bagus di : PHP / Java 

/  Python, SQL/MySQL, Web Based Application Development 

 Berpengalaman 1 tahun di bidang Objective-C for iOS or Android 

Framework 

 Strong skill : bjective-C for iOS, Java, Android Framework, JSON 

 Memiliki passion, inisiatif, proaktif dan kreatif 

 Memiliki motivasi yang tinggi, curious individual, fast learner, able to work 

as a team, good administration skill 

 IPK minimal 3.00 dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia 

9. SENIOR OFFICER COMPLIENCE 

 

 Melakukan pengelolaan efektivitas proses bisnis dilingkungan 

perusahaan  

 Quality Management yaitu mengendalikan sistem management mutu di 

lingkungan perusahaan 

 Melakukan pengelolaan risk management, seperti : 

i. Mengkoordinasikan dan mengawasi (supervisi) implementasi 

kebijakan manajemen resiko perusahaan dan penanganan 

resikonya 

ii. Mengkoordinasikan pembuatan risk profile serta memastikan 

bahwa resiko-resiko yang ada di perusahaan telah diidentifikasi 

dan dinilai 

iii. Memastikan implementasi pengelolaan resiko berjalan baik  

iv. Terlibat sebagai evaluator dalam POKJA 

Kualifikasi : 

 Lulusan dari Universitas terbaik dengan IPK minimal 3.00 

 Memiliki pengalaman di bidang yang sama minimal 3 tahun 

 Bersedia lembur dan dinas luar kota 

 Bersedia mengikuti proses seleksi di Jakarta 

 

 


