
 

 
 

TOYOTA NASMOCO membuka kesempatan bagi kandidat-kandidat terbaik dan unggul 
untuk bergabung bersama kami, mengisi posisi-posisi berikut ini : 

 

 

 

MT merupakan program seleksi & pengembangan SDM di Group Nasmoco, dimana SDM 
yang terpilihakan mengikuti proses pengembangan, penugasan, & evaluasi secara 

terstruktur dalam periode tertentu.MT yang berhasil menyelesaikan periode tersebut akan 
di tempatkan pada level Supervisor 

 

 
1. MANAGEMENT TRAINEE SALES & MARKETING (MT. MKT) 

 Pendidikan S1/ S2semua jurusan, IPK minimal 3,00 

 Usia maksimal 28 tahun 

 Fresh Graduated dengan pengalaman organisasi atau magang di bidang 
penjualan & marketing atau memiliki pengalaman bekerja di bidang 
penjualan merupakan nilai tambah 

 Berminat dalam bidang penjualan & marketing produk otomotif 

 Memiliki kemampuan analisa dan konseptual yang baik 

 Memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik 

 Memiliki kemampuan Leadership yang baik. 

 Memiliki kemampuan bahasa inggris, baik lisan & tertulis 
Lokasi penempatan : Area Jawa Tengah, DIY & Jakarta. 

 
2. MANAGEMENT TRAINEE SERVICE (MT. SVC) 

 Pendidikan S1/S2 Teknik Mesin/T. Industri/ Jurusan Eksakta, IPK 
minimal 3,00 

 Usia maksimal 28 tahun 

 Fresh Graduated dengan pengalaman organisasi atau magang di bidang 
otomotif dan pengelolaan bengkel otomotif merupakan nilai tambah 

 Berminat dalam bidang otomotif dan pengelolaan bengkel otomotif 

 Memiliki kemampuan analisa dan konseptual yang baik 

 Memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik 

 Memiliki kemampuan Leadership yang baik. 

 Memiliki kemampuan bahasa inggris, baik lisan & tertulis 

 Lokasi penempatan : Area Jawa Tengah & DIY. 
 

MANAGEMENT TRAINEE POSITION 

 MANAGEMENT TRAINEE POSITION 

 



 

 

 

 

1. CUSTOMER RELATION COORDINATOR ( CRC ) 

 Pendidikan minimal S1 Semua Jurusan, IPK min. 2,75 

 Wanita, usia maksimal 28 tahun 

 Tertarik dalam bidang layanan pelanggan 

 Berpenampilan menarik, komunikatif & memiliki kemampuan     
interpersonal yang baik. 

 Lokasi penempatan : Area Jawa Tengah & DIY 
 

2. MARKETING COUNTER ( MC ) /  MARKETING ( MKT ) 

 Wanita ( MC ) 

 Pria / Wanita ( MKT ) 

 Berpenampilan menarik 

 Tertarik dibidang Penjualan TOYOTA 

 Komunikatif & memiliki kemampuan interpersonal yang baik 

 Lokasi penempatan : Area Jawa Tengah& DIY 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STAFF POSITION 

 


