
Reboisasi Borneo Hari Ini!
Fairventures mencari Nursery Officer

Tentang Fairventures Worldwide (FVW)
Fairventures Worldwide (FVW) adalah organisasi pembangunan internasional berbasis di Jerman yang
mendorong restorasi lanskap hutan. Pendekatan kami didorong oleh permintaan: kami menghubungkan
dengan sektor swasta dan merencanakan intervensi kehutanan dengan kebutuhan rantai pasokan pada
intinya. Kami bermitra dengan masyarakat untuk mengembangkan dan menguji solusi spesifik lokasi,
mulai dari reboisasi dengan spesies pohon yang tumbuh cepat hingga hasil hutan non-kayu dan
wanatani. Kami bertujuan untuk memulihkan ekosistem dan menciptakan peluang mata pencaharian
bagi masyarakat lokal di lapangan, sambil berkontribusi pada mitigasi krisis iklim dan menciptakan nilai
tambah di sepanjang rantai nilai.

Fairventures Worldwide (FVW) Nursery Officer
FVW sedang mencari Nursery Officer untuk mengelola dan mengawasi secara langsung implementasi
dari seluruh kegiatan terkait produksi bibit di lokasi Pembibitan Fairventures Worldwide di Kalimantan
Tengah. FVW bekerja untuk membantu petani menghutankan kembali lahan terdegradasi dengan sengon
tropis yang tumbuh cepat dan kayu ringan lainnya. FVW bekerja dengan kelompok tani melalui metode
Sekolah Lapangan Petani dan mempromosikan wanatani dan keanekaragaman hayati di pertanian petani
kecil. Posisi ini akan melapor kepada Country Director FVW dan Forestry Manager FVW.

Tugas Nursery Officer akan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

Tugas dan Tanggung Jawab

● Mengelola dan mengawasi secara langsung implementasi dari seluruh kegiatan terkait

produksi bibit di Pembibitan

● Melatih, mengatur, dan mendukung staf pembibitan dalam pelaksanaan kegiatan

● Memastikan proses penyiapan bibit berkualitas tinggi berdasarkan SOP yang sudah

ditentukan dan menjadi ketersediaan bibit sesuai dengan waktu yang diminta pada

musim tanam

● Mendokumentasikan dan meningkatkan proses di Pembibitan, merevisi dan

memberikan saran untuk SOP sesuai kebutuhan untuk kemajuan pembibitan

● Mengawasi dan mengatur segala kegiatan di Pembibitan, kualitas kerja pekerja, kualitas

dan kuantitas bibit serta jadwal dan proses pengiriman bibit

● Merencanakan, mengkoordinasikan, dan memonitor perbaikan struktural dan

pengembangan pembibitan



● Merencanakan dan mengawasi perawatan peralatan, pengelolaan material, serta

pengelolaan aset dan inventarisasi

● Siap untuk memberikan masukan mengenai permasalahan yang terjadi dan laporan

berkala pada atasan

● Berkonsultasi secara berkala dengan atasan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan

perbaikan serta berkoordinasi mengenai hasil pelaksanaan

● Menyiapkan sumber benih berkualitas tinggi, termasuk perencanaan dan pelaksanaan

pemilihan benih

Persyaratan

● Pendidikan S1 Pertanian atau setingkat, latar belakang pendidikan yang sesuai

● Pengalaman 1-2  tahun dalam mengelola nursery wanatani atau kehutanan

● Fasih berbicara dan menulis dalam Bahasa Indonesia; Kemampuan berkomunikasi dalam

Bahasa Inggris adalah keunggulan

● Mentalitas siap belajar, keterampilan pelaksanaan kegiatan yang kuat;

● Menghormati dan mampu bekerjasama dan memberdayakan masyarakat lokal;

● Inovatif, mandiri, teratur, dan memiliki etos kerja yang kuat;

● Mampu bekerja di lingkungan yang serba cepat dan menyesuaikan dengan tenggat

waktu yang ketat;

● Bersedia untuk tinggal dekat dengan daerah operasi di Kabupaten Gunung

Mas/Katingan.

● Mampu mengoperasikan komputer dan memahami cara mengoperasikan cloud berbasis

Google

● Memiliki SIM C dan memiliki kendaraan sendiri

● Orang lokal dan bisa berbahasa Dayak adalah nilai plus

● Memahami dan mengenal kondisi wilayah di kabupaten Gunung Mas & Katingan, dan

sekitarnya

● Bersedia ditempatkan di lapangan

● Memiliki kemampuan komunikasi yang baik



Rincian Tugas
● Tugas segera dimulai.
● Penugasan 6 bulan di lokasi pembibitan di Gunung Mas/Katingan
● Syarat dan tunjangan gaji akan didasarkan pada kualifikasi kandidat yang dipilih.
● Kemampuan untuk berinteraksi secara suportif dalam tim multikultural dengan empati dan rasa

hormat diperlukan.

Langkah Selanjutnya
Kandidat yang memenuhi syarat harus mengirimkan CV terbaru dalam Bahasa Inggris ATAU Bahasa.
Harap edit CV Anda untuk memungkinkan Fairventures menentukan kemampuan Anda dalam
memenuhi tuntutan pekerjaan yang diuraikan dalam dokumen ini. Kemampuan kami untuk memahami
pengalaman dan pencapaian Anda, hanya berdasarkan CV Anda akan menentukan apakah Anda terpilih
untuk suatu posisi. Pastikan untuk menyertakan informasi kontak lengkap Anda di CV.

Email ke: careers.indonesia@fairventures.org

Posisi ini akan ditutup segera setelah kandidat yang memenuhi syarat telah dikontrak.
Terima kasih atas waktu dan minat Anda untuk bergabung dengan tim Fairventures.

**END**
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