
COMMUNICATIONS INTERN
Fairventures sedang mencari Communications Intern

Apakah Anda seorang mahasiswa atau lulusan baru dari jurusan Komunikasi atau jurusan
ilmu sosial lainnya, yang tertarik untuk mendapatkan pengalaman magang dengan
organisasi internasional yang bergerak di bidang lingkungan dan pemberdayaan
masyarakat di Kalimantan Tengah? Fairventures Worldwide punya penawaran menarik
untuk Anda!

Tentang Fairventures Worldwide
Fairventures Worldwide (FVW) adalah organisasi non-profit yang berasal dari Jerman
dengan kantor perwakilan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kami mencari tenaga
Magang Komunikasi untuk bergabung dengan unit Komunikasi kami di Palangka Raya,
Central Kalimantan mulai 1 Februari 2023 - 31 Juli 2023 (6 bulan). Magang akan bekerja
langsung dengan Tim Komunikasi di Indonesia dan akan ditempatkan di area proyek
FVW dengan tanggung jawab utama untuk melakukan dokumentasi kegiatan yang
dilakukan di lapangan.

Responsibilities & Duties
● Mengambil dokumentasi dari setiap kegiatan lapangan yang dilaksanakan oleh

FVW di seluruh area proyek
● Mampu melakukan pemrosesan foto dan video
● Membantu fasilitator lapangan dalam memberikan update kegiatan/acara

lapangan kepada Tim Komunikasi dan masyarakat setempat
● Melakukan pendekatan kepada komunitas lokal untuk meningkatkan keterlibatan

masyarakat di media sosial

Requirements
● Mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate jurusan ilmu sosial
● Fasih berbahasa Indonesia, lebih disukai mampu berbicara dalam bahasa Dayak
● Kemampuan mengoperasikan kamera dengan keterampilan pemrosesan foto dan

video standar
● Bersedia ditempatkan di area proyek (Katingan/Gunung Mas)
● Berminat untuk mengerjakan pekerjaan dinamis untuk mendukung mata

pencaharian masyarakat di Kalimantan
● Mudah berbaur dan profesional
● Individu yang berorientasi pada karir dan tujuan
● Mampu beroperasi di lingkungan berbasis sistem cloud
● Mampu berbahasa Inggris adalah nilai tambah

Requirements
● Tugas untuk segera dimulai
● Penugasan berada di area Gunung Mas dan Katingan di Kalimantan Tengah,

Indonesia
● Kemampuan untuk berinteraksi secara suportif dalam tim multikultural dengan

empati dan rasa hormat

How to apply
● Kandidat yang memenuhi syarat harus mengirimkan surat lamaran dan CV ke

careers.indonesia@fairventures.org
● Semua aplikasi dapat dikirim dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.

Kandidat yang tertarik didorong untuk mendaftar sesegera mungkin.
● Untuk informasi lebih lanjut tentang pekerjaan kami, silakan kunjungi

www.fairventures.org/en
● Iklan akan ditutup segera setelah kandidat yang memenuhi syarat dipilih.

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

