
 
 

 
 

 
Surabaya, 07 September 2018 

 

 
 
No  :  036/HRD-UNM/IX/2018 
Hal  :  Walk-in Interview  
Lampiran :  1 lampiran  

 
 

Kepada Yth : 
Universitas Negeri Malang   
Dekan Fakultas Teknik  

 
 
 

Dengan hormat,  
 

Dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka kami PT. Dutakom Wibawa 
Putra (D~NET) membutuhkan beberapa karyawan baru untuk menempati 
beberapa posisi yang kami butuhkan.  

 
Kami akan mengadakan Walk-in Interview dengan jadwal : 

Hari / tanggal : Sabtu / 22 September 2018 
Jam  : 09.00 – 15.00 
Tempat  : Graha Bumi Surabaya lt.6 (Jl. Basuki Rahmat 106 – 128 Surabaya) 

Terlampir kami sertakan info lowongan pekerjaan yang kami butuhkan.  
 
Mohon kerjasama dari Univ Negeri Malang untuk menyampaikan informasi tersebut 

kepada para alumni sehingga membantu proses rekruitmen di perusahaan kami. 
 

Demikian, untuk kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 
 
 

Hormat kami, 
 

 
 
Wulan Handayani  

HRD 



System Engineer     
Tanggung Jawab  

 Melakukan research & development. 
 Melakukan monitor dan troubleshooting pada Linux Server. 

 Merancang, mengelola dan memonitor operasional sistem informasi dan 

pendukungnya. 
 Memonitor sistem untuk perbaikan dan pengembangan. 

 
Kualifikasi   

 Pria/Wanita, maks 30 tahun. 

 Min D3/S1 Teknik Informatika. 

 Memahami dan familiar dengan Linux, Git & Otomation. 
 Mahir dalam scripting (python). 

 Memahami Apache, Postyres dan domain hosting. 
 Mampu berbahasa Inggris, lisan/tulisan, menjadi nilai lebih.  

 

IT System Administration  
Tanggung Jawab : 

 Installation, troubleshooting, maintenance core service (openstack, database, 

webserver, fileserver, voip, dll). 
 Installation, troubleshooting, maintenance server (hardware, operating system), 

core network, dan perangkat core IT lainnya. 
 Development, riset, improvement, implementasi sistem/service IT yang lebih 

efektif dan efisien. 

Kualifikasi: 
 Pria, maks 30 tahun. 

 Minimal D3 Informatika atau Teknik Komputer. 

 Menguasai setup/troubleshoot OS Linux Server/Desktop. 
 Menguasai setup/troubleshoot LAN/WLAN. 

 Menguasai virtualization (openstack), basic networking, automation platform 
(ansible), version control & repository (git). 

 Terbiasa dengan scripting (shell-based, python-based, dll). 
 Memiliki kemampuan komunikasi yg baik, dapat bekerja secara individu dan tim. 

 

Account Manager   
Tanggung Jawab : 

  
 Memasarkan dan mempromosikan produk dan jasa perusahaan.  

 Mendapatkan dan mengembangkan prospek menjadi bisnis. 
 Mencapai target penjualan. 

 Membangun dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. 
 

Kualifikasi   
 Pria/Wanita, maks 30 tahun. 

 Min D3/S1 semua jurusan. 
 Kemampuan komunikasi dan hubungan interpersonal yang baik (mampu 

berbahasa Inggris, lisan/tulisan akan menjadi nilai lebih). 
 Terampil dalam bernegosiasi dan berorientasi pada target.  

 Pribadi yang menyenangkan, menarik, energik, mandiri dan bisa bekerja secara 

team. 
 Mampu mengendarai mobil dan memiliki SIM A. 

 Penempatan di Surabaya dan Denpasar. 
 


