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LOWONGAN KERJA 

 
PT KARYA INDONESIA CERDAS (KIC) adalah perusahaan yang sedang tumbuh untuk menjadi perusahaan terdepan 
di Indonesia dalam mengaplikasikan teknologi I.R. 4.0 (Artificial Intelligence, Robotics, IOT, Cyber Security) dalam 
bidang Kesehatan, Energi dan Manajemen Korporasi. PT KARYA INDONESIA CERDAS merupakan partner PT PLN 
(Persero), PT Indonesia Power, serta lebih dari 100 Rumah Sakit di Indonesia. PT Karya Indonesia Cerdas 
merupakan anggota jaringan perusahaan multinasional di ASIA dan EROPA.  

Untuk mempercepat pertumbuhan PT KIC, dibutuhkan segera lulusan S1 atau S2 Teknik Biomedika / Teknik 
Informatika / Sistem Informasi / Manajemen / Bisnis dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia/luar negeri untuk 
bekerja sebagai: 

1. System Analyst / Biomedical Engineer 

2. Front End/Back End/Full Stack Programmer 

3. Business Strategist 

Persyaratan 

 Lulusan S1/S2 dalam bidang Teknik Biomedika 
 Lulusan S1/S2 dalam bidang Teknik Informatika/Sistem Informasi/Komputer 
 Lulusan S1/S2 dalam bidang Manajemen/Bisnis/Pemasaran  
 IPK sekurang-kurangnya 3.3 
 Bersedia ditugaskan sesuai lokasi proyek 
 Sanggup bekerja online full time 
 Proaktif dan Komunikatif 
 Fresh graduate atau memiliki pengalaman dalam bidang yang sama 
 Bisa berkomunikasi dalam bahasa inggris (minimal pasif) 
 Teliti dan detail 
 Inovatif dan berpikiran kritis 
 Mau belajar terus menerus 
 Dapat bekerja dalam tim dengan kecepatan tinggi 
 Tahan terhadap tekanan dari dalam maupun luar perusahaan 
 Sanggup bekerja baik di rumah (WFH) atau bekerja di kantor 
 Mampu membuat rencana mingguan dan harian, serta melaporkan rencana dan progress kerja harian 
 Memiliki komitmen tinggi dan pantang menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana 
 Bersedia untuk segera bekerja 

Benefit 

 Gaji pokok kompetitif sesuai dengan kondisi pasar dan kompetensi kandidat 
 Bonus berdasarkan pencapaian 
 Dapat bekerja dari rumah 
 Tunjangan Kesehatan 
 Kesempatan untuk penempatan di luar negeri 
 Kesempatan untuk bekerja sambil kuliah 

Hubungi 

Jika anda tertarik untuk bekerja di PT Karya Indonesia Cerdas dan memenuhi persyaratan diatas, segera email CV 

anda ke info@karya-indonesia-cerdas.com atau WA ke Mardiansyah 0821-1288-7869.  


