
          PLEASE SCAN     
KIRIM LAMARAN ANDA SEBELUM 31 MARET 2020  

https:https://www.polygonbikes.com/id/karir/
atau 

KONTAK KAMI JIKA ADA PERTANYAAN MELALUI
vacancy@insera.co.id 

RESPONSIBILITY 
● Bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai instruksi Head of Local 

Marcomm 
● Membantu kegiatan perilisan produk baru sesuai arahan dari 

Head of Lokal Marcomm
● Menjadi relasi dan menggali potensial kerjasama yang perlu 

dilakukan mendukung Lokal Marketing

REQUIREMENT 
● Min. S1 Segala Jurusan, utamanya S1 Komunikasi 

(terbuka untuk Fresh Graduates)
● Kemampuan yang baik dalam Bahasa Inggris  

(Menulis & Komunikasi)
● Minat dalam menulis  serta pembuatan konten digital
● Komunikatif, adaptif & memiliki pemahaman di Industri Media 

Online 
● Konseptual & tertarik Managemen Bisnis serta bidang kreative 

design
● Menyukai aktivitas luar dan bersedia mengunjungi atau keliling di 

luar kota
SEND PORTOFOLIO 
(CONTENT & TULISAN YANG PERNAH DIBUAT)

DESIGN MARCOMMMARCOMM 

RESPONSIBILITY 
● Mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan 

Proses desain Kreatif dibidang sport equipment (Industri 
Sepeda)

● Berkerjasama dengan buyer atau pihak terkait untuk 
mewujudkan tujuan yang di inginkan

● Bertanggung jawab dalam kelancaran proses secara 
desain dan proses produksi

REQUIREMENT
● Minimum S1 Jurusan Desain DKV/Despro/ Interior/ 

Seni/Jurusan lain (terbuka untuk Fresh Graduates)
● Memiliki Kemampuan pengoperasian software desain 

(Ai, Photoshop, Premier dll) dan fotografi
● Kemampuan yang baik dalam Bahasa Inggris  
       (Menulis & Komunikasi)
● Komunikatif, adaptif & kerjasama Tim
● Sabar, tidak mudah menyerah dan memiliki ketertarikan 

dibidang sport
● Antusias mempelajari hal baru dan berpikir kreatif
● SEND PORTOFOLIO HASIL DESIGN

SALES WHOLESALE STAFF

RESPONSIBILITY 
● Mengembangkan Market untuk area yang di tangani dan handle 

event area di area masing masing
● Melakukan monitoring pengiriman pada area yang di area yang di 

handle dan target & bertanggung jawab atas pencapaian target

REQUIREMENT 
● Min. S1 segala jurusan (terbuka untuk Fresh Graduates)
● Terbuka untuk yang memiiiki pengalaman kerja dibidang yang 

sama (min. 1 tahun)
● Memiliki kemampuan Ms. Office-Excel, Power Point
● Memiliki Kemampuan yang baik dalam Bahasa Inggris  
       (Menulis & Komunikasi)
● Memiliki kemampuan dalam bahasa Mandarin (Pasif)
● Komunikatif, mudah beradaptasi dan suka pekerjaan dalam tim
● Mampu meng-operasionalkan kendaraan roda 4 & memiliki 

SIM A

PURCHASING 

RESPONSIBILITY
● Membuat jadwal pelaksanaan rencana pembelian  

barang  berdasarkan  Purchase  Requisition (PR) &  
jadwal kunjungan ke suplier

● Memonitor konfirmasi dan schedule pengiriman order 
dari Supplier, kelancaran dan kelengkapan dokumen 
import

REQUIREMENT
● Min. S1 Segala jurusan teknik  (Terbuka untuk Fresh 

Graduates)
● Memiliki Memiliki kemampuan Ms. Office-Excel
● Menyukai pekerjaan yang berkaitan dengan Administrasi-

Data
● Mampu berkomunikasi secara aktif dalam bahasa Inggris 

& bahasa Mandarin (Menulis & Komunikasi-Pasif)
● Teliti, proaktif, energik & senang kerjasama tim
● PENEMPATAN SIDOARJO – JAWA TIMUR
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