Jakarta Event Enterprise merupakan perusahaan yang bergerak
dibidang Venue Management & Organizer membutuhkan Graphic

Designer yang kompeten dibidangnya.
Tanggung Jawab Pekerjaan :
• Menghasilkan konsep design packaging/product yang sesuai dengan konsep
produk yang disepakati oleh dept.marketing dan product development
• Menciptakan ide-ide design baru untuk design product yang sudah existing
• Mengembangkan ide-ide design untuk kebutuhan promosi dan product baru
• Bertanggung jawab atas kualitas design
• Menghasilkan design yang sesuai dengan brand perusahaan yang sedang
dikembangkan
Persyaratan Pengalaman :
Pengalaman dalam Desain Grafis min. 1 tahun (diutamakan)
Keahlian :
• Biasa mengoperasikan program desain grafis (CorelDraw, Al, Photoshop, 3D,
InDesign)
• Memiliki jiwa seni, kreatif, up to date, biasa kerja dalam team, teliti,
memperhatikan detail, menepati deadline
• Memahami konsep branding
• Bisa illustrasi merupakan nilai tambah
• Wajib cantumkan Portofolio
Kualifikasi :
• Pria atau Wanita usia max.30 tahun
• D3 / S1 Desain Grafis/Communication Visual/Arts
• Pengalaman Min. 1 tahun (desain/promosi)
Kirimkan Surat Lamaran dan CV terbaru melalui email:
info@jee.co.id / rika.pz@gmail.com
Info lebih lanjut hubungi : 081381166771

Jakarta Event Enterprise merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Venue
Management & Organizer membutuhkan HRD SPV yang kompeten
dibidangnya.
Tanggung Jawab Pekerjaan :
• Posisi ini akan bertanggung jawab sebagai HR SPV dalam semua aspek.
• Bertanggung jawab untuk seluruh operasi HR & GA.
• Bertanggung jawab untuk mengerjakan penggajian karyawan (Payroll), pelatihan dan
rekrutmen.
• Sepenuhnya mendukung perusahaan dalam meningkatkan kompensasi & manfaat serta
kebijakan perusahaan.
• Membantu dalam pengembangan potensi seluruh karyawan di perusahaan
• Bertanggung jawab dalam mengurus administrasi personalia (HRD)
• Bertanggung jawab untuk urusan kendaraan operasional perusahaan
• Membangun hubungan yang kuat dengan tenaga kerja untuk menyelaraskan kebijakan
perusahaan juga dengan para vendor, klien, serta pihak-pihak lainnya yang terkait.
Persyaratan Pengalaman :
• Memiliki 1-2 tahun pengalaman di bidang HRD & GA (Diutamakan)
Kualifikasi :
• Pria atau wanita
• Maks. 35 Tahun
• Latar belakang pendidikan min S1. Psikologi, Hukum atau Management
• Memiliki 1-2 tahun pengalaman di bidang HRD & GA (Diutamakan)
• Mampu mengoperasikan – Ms Office dengan baik
• Memiliki Inisiatif kerja yang tinggi dan dapat bekerja mandiri – maupun tim
• Komunikasi yang baik dalam bahasa Inggris (lisan dan tulisan)
• Memiliki pengalaman yang baik dalam hubungan industrial, kompensasi dan tunjangan,
perekrutan dan pelatihan manajemen.
• Memiliki motivasi tinggi dan mau belajar.
• Komunikatif.
• Berorientasi pada hasil dan cekatan.
Kirimkan Surat Lamaran dan CV terbaru melalui email:
info@jee.co.id / rika.pz@gmail.com
Info lebih lanjut hubungi : 081381166771

Jakarta Event Enterprise merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Venue
Management & Organizer membutuhkan MARKETING EVENT (ME) yang
kompeten dibidangnya.
Tanggung Jawab
 Menyusun strategi komunikasi dalam mendukung aktivitas pemasaran
 Melakukan perjanjian bertemu dengan client
 Melakukan penjualan
 Mengatur data-data client
 Membangun Network dengan pihak ketiga/client melalui joint promo, co branding ataupun
partnership yang dapat meningkatkan brand image perusahaan
 Mengimplementasikan dan mengoptimalkan online marketing dan sosial media.
 Mengoptimalkan kemampuan presentasi dan komunikasi dengan baik.
Persyaratan Pengalaman :
Minimal 1 tahun di bidang Marketing Event (Diutamakan)
Keahlian :
 Selling & Negotiation Skill
 Memiliki Network yang luas
 Mengerti kinerja Event Organizer
 Menguasai sosial media
Kualifikasi :
 Pria/Wanita
 Minimal D3 (Jurusan Marketing Komunikasi/Public Relations diutamakan)
 Good looking dan rapih
 Mampu bekerja secara individu maupun tim
 Memiliki leadership yang baik
 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
 Target oriented
 Memiliki kemampuan bernegosiasi yang sangat baik
 Dinamis, kreatif dan inovatif
 Mempunyai wawasan yang luas
 Siap bekerja dibawah tekanan
 Bertanggung jawab
 Jujur
 Diutamakan berdomisili di Bekasi atau Jakarta Timur
 Memiliki kendaraan pribadi
Kirimkan Surat Lamaran dan CV terbaru melalui email: info@jee.co.id / rika.pz@gmail.com
Info lebih lanjut hubungi : 081381166771

