
Bergabung Bersama Kami sebagai
Driver di Fairventures Worldwide!

Apa itu Fairventures Worldwide?
Fairventures Worldwide (FVW) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di Jerman
dengan kantor perwakilan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami mendukung kegiatan reforestasi
petani kecil dalam penghijauan kembali lahan terdegradasi di Kalimantan Tengah. Dengan
menggunakan teknologi digital, kami membantu petani mengukur nilai hutan mereka dan merancang
pengelolaan hutan yang lebih baik. Pelajari lebih lanjut tentang kami di www.fairventures.org. Saat
ini kami memerlukan segera Driver untuk membantu pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang
Logistic dan Procurement serta pencatatan asset.

Apa yang akan dilakukan oleh Seorang Driver?
● Memberikan dukungan  administratif kepada Departemen Logistic & Procurement

● Memberikan dukungan  kebersihan dan ketertiban kantor

● Membuat laporan kepada atasan mengenai pengecekan, perawatan dan perbaikan berkala
terkait kondisi mobil

● Memastikan transportasi staff khususnya kegiatan dilapangan dan tamu terpenuhi
● Menjaga kualitas, kebersihan dan performa kendaraan
● Mendukung proses pengangkutan dan pengiriman barang kelokasi project terpenuhi

● Mengisi buku penggunaan mobil kantor (vehicle log book)

● Melapor kepada Logistic & Procurement Manager & Country Director yang berbasis di

Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Persyaratan
● Pendidikan Minimal SMA/SMK

● Memiliki pengalaman dibidang tersebut minimal 2-3 tahun

● Memiliki SIM A

● Mampu mengoperasikan Komputer (MS.Word, MS.Excel)

● Memahami kinerja dan perawatan kendaraan roda 4

● Memiliki etos kerja tinggi dan mandiri, jujur, terorganisir, disiplin dan bertanggung jawab

● Terbiasa mengendarai unit 4WD dan memahami medan perjalanan ekstrem (Jalan tak

beraspal)

Bagaimana Cara Mendaftar?
Jika Anda tertarik dengan posisi ini, silahkan kirim lamaran Anda:

1. CV dalam Bahasa Indonesia

2. Surat motivasi dalam Bahasa Indonesia
Persyaratan ini bisa dikirim melalui email di careers.indonesia@fairventures.org

Harap sebutkan juga tanggal Anda bisa mulai bekerja. Proses aplikasi akan tetap terbuka sampai
kandidat yang sesuai telah direkrut. Kami menyarankan agar semua kandidat yang memenuhi syarat
melamar secepat mungkin.

http://www.fairventures.org
mailto:careers.indonesia@fairventures.org

