
 

 
 

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

 

 

1.  MANAGEMENT TRAINEE RESOURCES DEVELOPMENT (MT. HRD) 

 Pendidikan S1/S2 Jurusan Psikologi dengan IPK min. 3,00. 

 Usia maksimal 28 tahun.  

 Fresh Graduated dengan pengalaman organisasi atau magang di bidang 
HRD atau yang memiliki pengalaman sebagai staf HRD merupakan nilai 
tambah.  

 Memiliki  ketertarikan yang tinggi di bidang Human Resources 
Management. 

 Mahir mengoperasikan program Ms. Excel & Powerpoint. 

 Memiliki kemampuan analisa dan konseptual yang baik. 

 Memiliki kemampuan bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. 

 Memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik. 

 Memiliki kemampuan Leadership yang baik. 

 Lokasi penempatan Semarang 
 
2. MANAGEMENT TRAINEE ADMINISTRASI (MT. ADM) 

 Pendidikan S1/S2 Jurusan Akuntansi / Manajemen / Ekonomi, IPK 
minimal 3,00 

 Usia maksimal 28 tahun 

 Fresh Graduated dengan pengalaman organisasi atau magang di bidang 
Financial / Accounting / Tax atau yang memiliki pengalaman sebagai 
staf Financial / Accounting / Tax merupakan nilai tambah 

 Berminat dalam pengelolaan administrasi administrasi keuangan, 
laporan akuntansi & pajak  

 Memiliki kemampuan analisa dan konseptual yang baik 

 Memiliki kemampuan bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. 

 Memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik 

 Memiliki kemampuan Leadership yang baik. 

 Lokasi penempatan Jawa Tengah & DIY. 
 
  



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

 Pendidikan S1/S2 semua 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 bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan 

 Memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik 

 Memiliki kemampuan Leadership yang baik. 

 Bisa mengendarai mobil, memiliki SIM A 

 Lokasi penempatan Jawa Tengah & DIY. 
 

 


