LOWONGAN PEKERJAAN
PT Libra Dwi Kartika (disebut LDK) sebagai pusat solusi untuk Sistem
Kontrol, Otomasi dan Sistem Kelistrikan dalam Minyak, Gas,
Pertambangan, Infrastruktur (termasuk Pembangkit Listrik) yang didirikan
pada tahun 2001.Perusahaan menyediakan solusi dengan produk dan
layanan premium di Industri yang bekerja bersama dengan mitra untuk
memenuhi kebutuhan klien. LDK adalah mitra yang dapat diandalkan di
Perusahaan EPC untuk Perusahaan Nasional dan global yang memiliki
pelaksanaan proyek di Indonesia atau di dalam kawasan. Pasokan dan
layanan kami mencakup desain teknik, bahan pasokan, dan instalasi
termasuk commissioning dan start up. Kami mulai dengan pengembangan
dan pemeliharaan proyek baru.

PT. Libra Dwi Kartika
Gedung Graha Lima Lima
Jl. Tanah Abang II No 57 Lt 3
Kel Petojo Selatan, Kec Gambir,
Jakarta Pusat 10160

Phone : 021 - 3801082
Email : recruit@ldk.co.id
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Electrical Engineer
Kualifikasi :
Pria/wanita dengan usia maksimal 28 tahun, belum menikah
Pendidikan S1/D3 Teknik Elektro
Pengalaman 0-2 tahun / Fresh Graduate
Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan
Menguasai Program Aplikasi AutoCad dan Microsoft Office, diutamakan mempunyai
sertifikat atau pernah mengikuti kursus
 Kreatif, teliti, dan ulet dalam mengerjakan proyek serta bekerja dalam tim
 Bersedia ditempatkan di lokasi proyek-proyek di wilayah Negara Indonesia






Tugas & Tanggung Jawab :
 Mampu membuat atau merancang gambar serta mengoreksi gambar elektrikal dan
instrumentasi
 Mampu mengidentifikasikan masalah-masalah desain elektrikal dan instrumentasi selama
proyek berlangsung serta merekomendasikan dan mengkoordinaskan action plans untuk
memastikan pengambilan tindakan-tindakan perbaikan (corrective actions)
 Mampu mengidentifikasikan perubahan/modifikasi peralatan yang potensial secara costeffective yang mempunyai potensi untuk meningkatkan performa, keandalan, dan
keselamatan
 Mengkoordinaskan dana memonitor implementasi dari instruksi-intruksi terhadap
konstruksi failitas-fasilitas elektrikal dari manager engineering untuk memastikan
konstruksi dilakuan berdasarkan desain yang telah disetujui
 Memonitor dan melaporkan progress pekerjaan konstruksi untuk memastikan konstruksi
dilakukan sesuai jadwal proyek
 Bertanggung jawab terhadap administrasi dokumen data-data gambar elektrikal dan
mendokumentasikannya dalam softcopy dan hardcopy
 Mematuhi program keselamatan, kesehatan kerja dan linkungan (K3L)
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Mekanikal Engineer
Kualifikasi :
 Pria/wanita dengan usia maksimal 28 tahun, belum menikah
 Pendidikan S1/D3 Teknik Mekanikal
 Pengalaman 0-2 tahun / Fresh Graduate
 Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan
 Menguasai Program Aplikasi AutoCad dan Microsoft Office, diutamakan mempunyai
sertifikat atau pernah mengikuti kursus.
 Kreatif, teliti, dan ulet dalam mengerjakan proyek serta bekerja dalam tim
 Bersedia ditempatkan di lokasi proyek-proyek di wilayah Negara Indonesia
Tugas & Tanggung Jawab :
 Mampu membuat atau merancang gambar serta mengoreksi gambar Mekanikal.
 Mampu mengidentifikasikan masalah-masalah desain mekanikal selama proyek
berlangsung serta merekomendasikan dan mengkoordinaskan action plans untuk
memastikan pengambilan tindakan-tindakan perbaikan (corrective actions)
 Mampu mengidentifikasikan perubahan/modifikasi peralatan yang potensial secara costeffective yang mempunyai potensi untuk meningkatkan performa, keandalan, dan
keselamatan
 Mengkoordinaskan dana memonitor implementasi dari instruksi-intruksi terhadap
konstruksi failitas-fasilitas mekanikal dari manager engineering untuk memastikan
konstruksi dilakuan berdasarkan desain yang telah disetujui
 Memonitor dan melaporkan progress pekerjaan konstruksi untuk memastikan konstruksi
dilakukan sesuai jadwal proyek
 Bertanggung jawab terhadap administrasi dokumen data-data gambar elektrikal dan
mendokumentasikannya dalam softcopy dan hardcopy
 Mematuhi program keselamatan, kesehatan kerja dan linkungan (K3L)
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Civil Engineer
Kualifikasi :
 Pria/wanita dengan usia maksimal 28 Tahun, belum menikah
 Pendidikan S1/D3 Teknik Sipil
 Pengalaman 0-2 tahun /Fresh Graduate
 Kreatif, teliti, dan ulet dalam mengerjakan proyek serta bekerja dalam tim
 Bersedia ditempatkan di lokasi proyek-proyek di wilayah Negara Indonesia
Tugas & Tanggung Jawab :
 Mampu membuat desain konstruksi sipil yang diminta oleh user
 Mampu membaca layout, menghitung beban konstruksi dan material konstruksi sesuai
desain yang disetujui
 Mampu mendokumentasikan desain dan administrasi konstruksi selama proyek
 Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan dan menguasai AutoCAD, Microsoft
Office, diutamakan mempunyai sertifikat atau pernah mengikuti kursus
 Bertanggung jawab terhadap administrasi dokumen data-data konstruksi termasuk
gambar atau desain teknik serta mendokumentasikannya dalam softcopy dan hardcopy
 Mematuhi program keselamatan, kesehatan kerja dan linkungan (K3L)

Process Engineer
Kualifikasi :
 Pria/wanita dengan usia maksimal 28 Tahun, belum menikah
 Pendidikan S1/D3 Fisika/Teknik Kimia/Teknik Industri/Mesin/Elektrikal/Elektronik
 Pengalaman 0-2 tahun, Fresh Graduate
 Mengetahui tentang Codes and Standards seperti API, ANSI, ASME, dan ISA
 Kreatif, teliti, dan ulet dalam mengerjakan proyek serta bekerja dalam tim
 Bersedia ditempatkan di lokasi proyek-proyek di wilayah Negara Indonesia
Tugas & Tanggung Jawab :
 Bertanggungjawab terhadap desain, analaisi, dan review untuk sistem-sistem dan
spesifikasi proses dalam oil and gas, petrokimia, fasilitas gas processing plants dan utility
 Mampu mendokumentasikan desain dan administrasi sistem proses selama proyek
 Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan dan menguasai AutoCAD, Microsoft
Office, diutamakan mempunyai sertifikat atau pernah mengikuti kursus
 Bertanggung jawab terhadap administrasi dokumen data-datasistem proses termasuk
gambar atau desain teknik serta mendokumentasikannya dalam softcopy dan hardcopy
 Mematuhi program keselamatan, kesehatan kerja dan linkungan (K3L)

www.ldk.co.id

5

PROJECT MANAGER
Kualifikasi :
 Pria dengan usia maksimal 35 Tahun
 Pendidikan S1 Teknik Mesin/Teknik Electro/Teknik mekanikal/Teknik Industri
 Pengalaman ± 5 tahun
 Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan
 Menguasai sistem mekanikal/elektrikal
 Menguasai AutoCAD, kurva S, Expert Ms. Excel & Ms. Project
 Menguasai metode negosiasi yang tajam
 Responsive terhadap keputusan-keputasan menit akhir dan deadline.
 Memiliki serifikat Project Management
 Memahami teknik manajemen proyek, risiko, dan perencanaan strategi
 Memiliki skill kepemimpinan dan manajerial yang baik
 Dapat berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik
 Mampu bekerja di bawah tekanan
 Kreatif, teliti, dan ulet dalam mengerjakan proyek serta bekerja dalam tim
 Bersedia ditempatkan di lokasi proyek-proyek di wilayah Negara Indonesia
Tugas dan tanggung jawab :
 Memberikan saran teknis dan legalitas
 Merencanakan dan membuat RAB proyek, termasuk pekerjaan tambah kurang, evaluasi
anggaran dan finalisasi harga
 Memberikan saran untuk negosiasi dengan kontraktor
 Melakukan market survey harga material sesuai dengan spesifikasi
 Membuat bar chart dan mengidentifikasikan point-point kritikal
 Mengevaluasi jadwal pekerjaan pada proyek agar sesuai dengan deadline waktu yang
sudah ditetapkan
 Perencanaan anggaran untuk pembayaran progress kontraktor
 Kontrol terhadap kebutuhan material dan biaya proyek
 Mampu berkoordinasi dengan tim perencana untuk teknis pekerjaan di lapangan dan
dengan tim MK dalam mengawasi progres konstruksi.
 Membuat project plan dengan microsoft project
 Memimpin project team dalam pelaksanaan proyek
 Berkoordinasi dengan pihak eksternal dan internal berkenaan dengan pelaksanaan proyek.
 Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan proyek, termasuk pelaporan progres
 Melaporkan pelaksanaan proyek kepada manager secara berkala
 Mengontrol jalannya proyek agar berjalan sesuai dengan waktu, mutu dan RAB
 Mematuhi program keselamatan, kesehatan kerja dan linkungan (K3L)
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Akunting
Kualifikasi :
 Wanita dengan usia maksimal 28 Tahun, belum menikah.
 Pendidikan minimal S1/D3 Akuntansi
 Berpengalaman di bidangnya akan lebih diutamakan.
 Memiliki kemampuan untuk membuat laporan L/R (laba rugi), Jurnal, Neraca, dll.
 Memiliki Serifikasi Breavet A & B akan lebih diutamakan.
 Memiliki Loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan
 Mampu bekerja secara tim atau perorangan
 Mampu menghadapi target dan bekerja dibawah tekanan
 Memiliki ketelitian dan kemampuan berhitung yang baik
 Memiliki daya tahan tubuh yang baik
Tugas & Tanggung Jawab
 Memastikan pembukuan keuangan kantor tersedia dan terlaksana dengan baik sesuai
dengan target
 Memastikan posting jurnal operasional ke dalam sistem terlaksana dengan baik.
 Memastikan laporan keuangan perusahaan tersedia dan terdistribusi kepada manajemen
dengan baik
 Melapokan laporan keungan setiap bulanya tepat waktu
 Memastikan data jurnal akuntansi terinput ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan
tanpa ada yang terlewatkan.
 Memastikan pemeriksaaan dan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan
dengan transaksi keuangan terlaksana dengan baik.
 Memastikan rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial terlaksana dengan baik.
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