
 

 

 

 

TOYOTA NASMOCO membuka kesempatan bagi kandidat-kandidat 

terbaik dan unggul untuk bergabung bersama kami, mengisi posisi-

posisi berikut ini : 
 

 

 

 
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. STAF ADMINISTRASI (S. ADM)  

 Pria/ Wanita, usia maksimal 28 tahun 

 Pendidikan D3 D3 (Teknik Informatika, Sistem Informatika, 
Management Informatika, Teknik Industri, Teknik Mesin, 
Teknik Elektro, Akuntansi, Komputerisasi Akuntansi, Pajak, 
Administrasi Bisnis, Statistik), IPK min. 2,75 

 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

 Mahir mengoperasikan Komputer ( Ms. Office ) 
 
3. MARKETING COUNTER ( MC )  / MARKETING ( MKT ) 

 Wanita ( MC ) 

 Pria / Wanita ( MKT ) 

 Berpenampilan menarik 

 Tertarik dibidang Penjualan TOYOTA 
 Komunikatif & memiliki kemampuan interpersonal yang baik 

 

STAFF POSITION 

 



 
 

 

4. DIGITAL MARKETING  
 Pria, Pendidikan min D3  Semua Jurusan, IPK min 2,75  
 Usia maksimal 30 tahun 
 Memiliki minat kerja di bagian penjualan dengan sistem 

target 
 Memiliki pengalaman minimal 1 tahun pada bidang penjualan 

dengan memanfaatkan Digital Marketing 
 Memiliki kemampuan mengelola penjualan menggunakan 

Digital Marketing antara lain: Google Trends, Google Analytic, 
Sosial Media (IG, FB, Tokopedia, OLX, dll), SEO (Search Engine 
Optimization), dll . 

 Mampu membuat konten menarik di Digital Channel, 
dibuktikan dengan menunjukkan portofolio yang pernah di 
buat (website / youtube channel / social media pribadi / Blog 
/ Design Grafis, dll) 

 Bisa mengendarai mobil, memiliki SIM A 
 Lokasi penempatan Semarang 

 

5. SEKRETARIS 
 Wanita, usia maksimal 28 tahun 
 Pendidikan D3 semua jurusan, diutamakan dari jurusan 

sekretaris, sastra inggris/jepang, administrasi perkantoran, 
ekonomi managemen, sistem informatika. IPK min 2,75 

 Mahir mengoperasikan Microsoft Office untuk proses 
pengolahan data dan dokumen. 

 Berpenampilan menarik, memiliki kemampuan komunikasi & 
interpersonal yang baik. 

 Memiliki kemampuan bahasa Inggris baik lisan maupun 
tulisan. 

 Memiliki kemampuan bahasa Jepang, merupakan nilai 
tambah 

 Penempatan  Semarang, Jawa Tengah 



 
 
 

6. STAFF CR & MARCOMM  
 Pria, usia maksimal 27  
 Pendidikan S1  Semua Jurusan 
 Memiliki passion dalam proses development & improvement 
 Memiliki kemampuan analisa baik  
 Memiliki kemampuan pengolahan data (mampu 

mengoperasikan Microsoft Office) 
 Memiliki kemampuan komunikasi dan presentasi yang baik  
 Mampu bekerja di bawah tekanan  
 Memiliki minat bidang marketing & pelayanan khususnya 

yang berhubungan dengan otomotif   
 


