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Fairventures Worldwide (FVW) adalah organisasi pembangunan internasional berbasis di Jerman yang mendorong
restorasi lanskap hutan. Kami bermitra dengan masyarakat untuk mengembangkan dan menguji solusi test-site, 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 seluruh rantai nilai.

Fairventures Worldwide (FVW) Outreach Forester
FVW sedang mencari Outreach Forester untuk mendukung proyek kehutanan petani kecil 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 agroforestri dan keanekaragaman hayati di pertanian petani kecil tim FVW Smallholder dan
bertanggung jawab untuk hal-hal berikut:

Community Agroforestry Socialization: Road Show, Resource Center, etc. 50%

Coordination of Good Business Practice training in a mixed sengon agroforestry system 20%

Curriculum and content of smallholder agroforestry program 10%

Youth outreach program coordination with external partners 10%

Coordination with external academic institutes 10%

FVW akan menyusun tingkat otoritas dan otonomi berdasarkan kandidat yang melamar. Kami membutuhkan manajer
dengan pengalaman dunia nyata. Kandidat ideal kami memiliki karakteristik sebagai berikut:

Pekerja Keras Kami mencari seseorang yang bertanggung jawab atas tugasnya sendiri. Manajer di FVW adalah
anggota tim yang bekerja sendiri dan juga memimpin tim. Pemimpin kami adalah yang pertama
melakukan tugas yang paling menuntut.

Tangan Kotor Kami adalah organisasi kehutanan. Kami bekerja di ladang, mengendarai sepeda motor dan
bergandengan tangan dengan petani kecil. Kami memiliki tangan yang kotor. Kita hidup dalam
kondisi dasar. Kami tidur di lapangan saat dibutuhkan dan sangat antusias berada di sana.

Rekan Tim Kami datang dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kami tahu ada banyak cara untuk melakukan
tugas dan kami baik satu sama lain saat kami mencari solusi terbaik untuk masalah tertentu. Kami
menunjukkan rasa hormat yang sama kepada pengemudi dan pekerja magang kami seperti yang
kami lakukan kepada VIP kami. Kami semua setara di tim ini.

Jika ciri-ciri di atas menggambarkan Anda, apakah Anda memiliki keterampilan berikut?

Pengalaman
Kehutanan

Berapa banyak pohon yang telah Anda tanam dan pelihara? Berapa banyak pohon yang telah
Anda panen? Kami membutuhkan orang-orang yang memberi kami pengalaman dunia nyata
dalam perencanaan dan pengelolaan hutan. Buku memang penting, tetapi apakah Anda
sudah mempraktekkan apa yang telah Anda pelajari? Ratusan kali? Ribuan?

Pengalaman Sengon
atau Jabon

Apakah Anda pernah bekerja dengan sengon atau jabon? Kami membutuhkan pengalaman
dan aplikasi praktis untuk spesies ini (atau pengalaman yang berhubungan langsung).

Hukum Kepemilikan
Tanah di Indonesia

Apakah Anda memahami perbedaan klasifikasi tanah dan tantangan yang ditimbulkannya?
Apakah Anda pernah bekerja dengan model perhutanan sosial? Apakah Anda memiliki ide



untuk mengorganisir petani kecil dalam kelompok yang mengarah pada peningkatan
pendapatan di masa depan? Apakah Anda memahami struktur pemerintahan Indonesia di
tingkat lokal? Apakah Anda tahu cara menavigasi di dalamnya?

Penerjemah Petani Dapatkah Anda berbicara dengan petani dan menjelaskan ide-ide kompleks dalam istilah
yang sederhana? Apakah Anda berbicara bahasa Indonesia asli? Apakah Anda berbicara
bahasa Dayak? Apakah Anda percaya bahwa petani kecil adalah bagian penting dari
perekonomian Indonesia dan ingin menemukan cara bagi mereka untuk menjadi profesional
dan berkembang?

Administrator
Program

Apakah Anda mahir dengan sistem informasi dan platform berbasis cloud? Dapatkah Anda
mengelola GSheets, GDocs, dan aplikasi Google Workspace lainnya? Kami tidak memiliki
sekretaris. Kami mengelola anggaran, rencana kerja, dan file data kami sendiri. Apakah Anda
bersedia dan mampu menjadi Google Workspace Ninja?

Orientasi
Penghilangan Karbon

Kami adalah bagian dari Keluarga Fariventures yang mengerjakan strategi penghilangan
karbon. Kami membutuhkan rimbawan yang memiliki latar belakang topik dan dapat
menyelami dan membantu memberikan informasi dan wawasan. Kami tidak mencari ahli.
Kami mencari rimbawan dengan orientasi ke arah dan latar belakang dalam diskusi seputar
penghilangan karbon.

Kami akan bekerja untuk membangun orang yang tepat ke dalam tim kami. Jika Anda tertarik untuk dipertimbangkan
untuk posisi dengan FVW, kirimkan CV Anda. Ada beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh semua
kandidat. Mereka diuraikan di bawah ini:

● Kemampuan untuk bekerja secara legal di Indonesia. Kami mencari warga negara Indonesia.
● Basis penuh waktu di Palangka Raya dengan perjalanan ekstensif di Kalimantan Tengah. Kita hidup di zaman

bekerja dari rumah, tetapi posisi ini membutuhkan basis PKY penuh waktu.
● Bahasa Indonesia tingkat asli diperlukan dan Lancar Bahasa Dayak adalah nilai plus.
● Berbicara bahasa Inggris. Kami membutuhkan seseorang untuk mewakili tim kehutanan Indonesia kami di

tingkat global. Kami membutuhkan Outreach Forester untuk dapat membaca tren terbaru dan merepresentasi
rekan-rekannya dalam diskusi global. Jika ini adalah satu-satunya keahlian Anda yang hilang, tetaplah melamar
dan beri tahu kami tingkat bahasa Inggris Anda.

Kualifikasi nya banyak untuk satu orang, kan? Kita tahu. Jika Anda merasa memenuhi sebagian atau sebagian besar
karakteristik dan keterampilan di sini, dan Anda memenuhi semua persyaratan, kirimkan CV Anda kepada kami. Kami
fleksibel dan jika kami menemukan orang yang tepat, kami dapat menyesuaikan struktur kami agar cocok. Kami akan
meninjau semua CV yang kami terima dan meminta kandidat terkemuka untuk bertemu dengan kami. Jika Anda
mengirimkan CV kepada kami, kami akan memberitahu Anda saat posisi telah terisi, meskipun kami tidak dapat
mewawancarai semua kandidat.

Email CV Anda ke careers.indonesia@fairventures.org

Cara termudah bagi kami untuk meninjau CV dalam bahasa Inggris, tetapi jika Anda memilikinya dalam bahasa
Indonesia, kirimkan. Jangan menunggu sehingga kami dapat mulai melihat Anda segera. Panggilan ini sedang diposting
pada 3 November 2022 dan kami bertujuan untuk mengisi posisi sesegera mungkin. Kami akan memulai tinjauan
pertama pada 21 November dan akan terus mencari sampai kami menemukan yang cocok. Terima kasih atas waktu dan
pertimbanganmu! FVW
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