Alter WorthIT - ASW RELOAD
Junior - Middle Programmer
Level Pekerjaan : Staff (non-management & non-supervisor)
Tipe Pekerjaan : full-time, kontrak
Gaji : negosiasi (tergantung level)
Tanggung Jawab Pekerjaan :
● Merancang, membuat dan melakukan uji coba aplikasi untuk internal perusahaan
maupun proyek perusahaan.
● Membuat tools dan memberikan support yang berkaitan dengan teknologi informasi dan
jaringan untuk mendukung pekerjaan tiap divisi dalam perusahaan.
Kualifikasi Umum
● Pria / Wanita berusia maksimal 35 tahun.
● Logika berpikir sistematis dan kritis.
● Memiliki kemampuan logika dan algoritma yang baik.
● Memiliki etika profesi yang baik dan bertanggung jawab.
● Mampu bekerja di bawah tekanan.
● Mampu bekerja On time pada suatu project.
● Penempatan YOGYAKARTA, remote tidak diperbolehkan.
● Mempunyai komitmen untuk mengembangkan diri dan perusahaan serta bersedia
menjalani kontrak minimal 1 tahun.

Kualifikasi Khusus
Junior Programmer :
1. Pendidikan SMK, D1, D3, S1 jurusan Teknik Informatika / Manajemen Informatika /
Sistem Informasi / Ilmu Komputer

2. Pengalaman minimal 1 tahun di bidang programmer, fresh graduate diperbolehkan
mendaftar
3. Keahlian :
a. Menguasai minimal satu bahasa pemrograman (PHP / Python /Java /
JavaScript).
b. Menguasai HTML dan CSS
c. Menguasai dasar SQL (SQL Server / Oracle / MYSQL /PostgreSQL).
d. Pernah membuat aplikasi desktop / web / mobile menjadi nilai tambah.

Middle Programmer :
1. Pendidikan D1, D3, S1 jurusan Teknik Informatika / Manajemen Informatika / Sistem
Informasi / Ilmu Komputer
2. Pengalaman minimal 1 tahun di bidang programmer, fresh graduate diperbolehkan
mendaftar
3. Keahlian :
a. Menguasai minimal satu bahasa pemrograman (PHP / Python /Java /
JavaScript).
b. Menguasai HTML, HTML5, CSS, CSS3, jQuery.
c. Menguasai SQL (SQL Server / Oracle / MYSQL / PostgreSQL).
d. Menguasai NoSQL (MongoDB) menjadi nilai tambah.
e. Menguasai Node.js, Angular, Strongloop, React menjadi nilai tambah dan
diutamakan.
f. Pernah membuat aplikasi desktop / web.
g. Pernah membuat aplikasi mobile menjadi nilai tambah.
Tunjangan :
● Makan siang disediakan kantor
● Tunjangan BPJS Kesehatan
● Corporate Gathering / Outbound minimal 1 kali setiap tahun

Waktu Bekerja :
Senin - Sabtu, 09:00 - 17:00

TATACARA PENULISAN LAMARAN:
1. Tuliskan posisi yang dilamar di pojok kiri atas amplop lamaran.
2. Lampiran :
a. Surat Lamaran,
b. Curriculum Vitae,
c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar,

d. Copy/scan e-KTP,
e. Copy/scan ijazah dan transkrip nilai,
f. Copy/scan sertifikat yang dimiliki
3. Lamaran ditujukan kepada:
Alter WorthIT - ASW Reload (Divisi IT)
Jln. Cantel No. 15, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta atau email ke
farid.muh19@gmail.com

