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lntbrmasi Lo\vongan Pcker-iaan
-

Kepada Yth.

Sinode Gereja Pendukung YPTKSW
di
-{lamat masing - masing

Dengan hormat,

Perkenankan melalui surat

ini kami

menvampaikan infonnasi kebutuhan Tenaga Kependidikan (Non

Dosen) untuk Biro .{<untansi dan Keuangan Universitas Kristen Satya \\'acana. .\dapun tbrmasi dan
persyaratan tenaga yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
Tenaga Kependidikan (Non Dosen):

r.
2.

Formasi yang dibutuhkan: 3 (tiga) orang
Persyaratan Umum:

3.

Usia
-'\gana
Domisili

: maksimum 3o tahun sebelum I.\gustus 2019
: Kdsten Protestarl
: di Salatiga atau bersedia berdomisili

cii Salatiga

Pendidikan : Sr Akuntansi
Berkelakuan baik serta sehatjasmani dan rohani

IPK

: Min 3,5o

Ivlemiliki ketrampilan speadsheet

(minimal

IS. Excel)

Bersedia bekerja di luarjam kerja saat dibutuhkan dan dapat bekerjasama dalam tim

Pe$yaratan Khusus:

a.

Sub Bagian Verilikasi dan Validasi Rekening Koran (Kode: BA1)

- Dibutuhkan 1(satu) orang
- \4'anita (single/belum menikah)
- Diutamakan lulusan Uni.r,ersitas Kristen Satva lVacana
- )leniliki pengalaman kerja terkait verifikasi dan r-alidasi rekening
b.

c.

i<oran minimal r tahun

Sub Bagian Perpajakan (Kode: BAz)

-

Wanita (single/belum rnenikah)

-

Diutamakan lulusan Universitas Kristen Sat)'a

-

Memiliki pengalaman kerja terkait perpajakan minimll r tahun

Dibutuhkan 1(satu) orang

Sub Bagian Pendapatan dan Piutang (Kode:

-

lfacana

Brg)

orang
Wanita (single/belurn menikah)
Dibutuhkan r (satu)

Diutamakan lulusan Universitas Kristen Satya Wacana

Nlemiliki pengalaman keria bidang Akuntansi minimal r tahun
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Kami mohon bantuan Majelis Sinode Gereja Per.rdukung YP'l'llS\\' untuk mengintbrmasikan perihal
tersebut kepada anggota jemaat. Sekiranya ada anggota jemaat 1,ang memenuhi pers) aratan di atas dan
berminat, dipersilakan menJ'ampaikan surat lamaran kepada

:

Pengurus Yayasan Pcrguruan Tinggi Kristen Sab-a Wacana

,Il. Diponegoro 6o Salatiga

dengan meiampirkan:

r.

Fotokopi Ijazah Sr untuk Formasi'l'enaga Kependidikan beserla transkrip daltar nilai. diiegalisir
pejabat yang berwenang.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Curiculum Vitae (Cn1.
Fotokopi KTP yang masih berlaku.
Pastbto terbaru ukuran 4x6, benvama, seban;,.ak: lenrhar.
Surat kelerangan kervargaan Gereia dan tidak sedang menjalani siasat gereja (pamerdi).
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Surat keterangan/seflifikat l ang mendukung.

Surat lamaran kami terima paling lambat tanggal 3r

Juli zor9.

Bagi yang memenuhi ketentuan di atas, akan dipanggil untuk mengikuti tes/seleksi. Waktu dan tempat
seleksi akan diberitahukan kemudian. 'l'es terdiri atas tes psikologi dan tes 1'ang berhubungan dengan
formasi pekerjaan serta lvawancara.
-\tas perhatian dan kerj:sama 1'ang baik, kami ucapkan terima krsih,

Hormat kami,
Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satl'a !\Iacana

Tembusan:
Rektor UKSW
2. Pembantu Rektor II dan IV UKSW

r.

3.

Kepala BAK UKS\\'

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN sA.IYi\ IVACANA
Jh.r. Diponegoro No.60, Salatiga 5t.r7rr
-.la,.r.a Tcngah

Telp.

Fax.

:
:

(0298)
(o298)

- 3r1880, 3.119o5o
- jrr88o

E-mail

:

1r:tksrv(r'gksrr'.edu

!\rebsite: bltg//wu.w.uksrv.edu
Salaiiga, 2 Juli 2o19

\omor
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Infom.rasi Lou'ongal Peker jaiur

Perihal
Lampiran
Kepada

l'th.

Sinode Gereja Pendukung ypTKSW
di
AJamat masing - masing

Dengan hormat.

Perkenankan melaiui surat ini kami menr.amplikan it.rl.crmasi kebutrrhan
Fakultas llmu Sosial dan llmu Komunikasi (ITISK(lll) Unilersitas Kdsten
formasi dan persyaratan tenaga yang dibuiuhkan adalah sebagai berikut
r. Formasi lang dibutuhkan : z (dua) orang

2.

r

(dr.ra) Tenaga pengajar untrik

Sat).a \\'ilcana (LiKS\\i). Adapun

:

Persyaratan Umun;

-

: maksimum 35 tal.rr-ln untuk 52 dan 4o lahun untuk 53 sebelum l i\gustus 2019
: Kristen protestan

Usia

- Agama
- Domisili : di Salatiga atau berscdia ber.domisili di Salatiga
- ferdidilian : \lagister (Sz) ntc Dokror (53) bidang ilmu Komunikasi.
- Berkelakuan baik serta sehai jasmani clan rohani
- Ivlinat di bidang Jumalistik dan Strategi Ieeatif Komunikasi
- Memiliki artikel/hasil penelitian 1.ang telah dipublikasikan
- Toefl
: Min 5oo (lima ratus)
- IPK
: Sr I{in 3,o dan Sz NIin 3,5

Kami mohon bantuan Majelis Sinode Gereia Pendukung YFI'KS1,\' untuk menginformasikan perihal
tersebut kepada anggota jemaat' Sekiranya ada anggota jemaat
1'ang memenuhi pers]-aratan di atas dan
berminat, dipersilakan menyampaikan surat lamaran kepada :

Pengunls yayasan perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana
.Il. Diponegoro 6o Salatiga
dengan nrelampirkan:

i

Fotokopi Ijazah Sr, 52' dan 53 (-jika nreniliki) beserta rranskrip daiiar nilai,
dilegalisir pejabat yang
berwenang.

z.

Fotokopi Sertifikat TOEI'L yang rnasih berlaku.

3.

Curiculum Vitae (CV).

1.

Fotokopi KTP yang rnasih berlaku.

5.

Pasfoto ter$aru r.rkuran 4x6, benr,arna, sebanl,ali z lembar.

6.

surat keterangan ker'vargaan Gereja dan tidak sedang nrenjarani pe.ggembaraan
&{rLtiirs g{teja

iJr

(pamerdi).

7.

Surat Baptis dan SIDI.

L

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

9.

Surat keterangan/sertifikat yang mendukurg.
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Surat lamaran kami terima paling lanbat tanggal 3r

Juli zor9,

Bagi yang memenuhi ketentuan di alas, akan dipanggil untuk mengikuli tes/seleksi. \4raktu dan tempat

seleksi akan diberitahukan kemudian. Tes terdiri atas tes keseltatan, tes psikologi dan tes lang
berhubungan dengan lbrn.rasi pekerjaan serta rvarvancara.
-1.las

perhaiian dan kerjasama vang baik, kami uclpkrn ierima klsih.

Fl

urml t

k.r nr

rensL' s ravasS$3Rff@fisi

Ketua
Tembusan:

1.
2.
3.

Rektor UKSW
Pembantu Rektor I, II,danIVUKSW
Dekan FISKOII UKSW

i,

Kdsten satva wacana

