PROFIL PERUSAHAAN
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors adalah Authorized Distributor untuk kendaraan Mitsubishi di
Indonesia yang didukung oleh Mitsubishi FUSO Truck & Bus Corporation (MFTBC).
Mulanya adalah sebuah ide brillian yang tercetus dari cara berfikir cemerlang dalam
memanfaatkan peluang. Peluang tersebut muncul sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai
penanaman modal, baik modal asing, maupun modal dalam negeri. Tahun 1970, berdirilah PT
New Marwa 1970 Motors sebagai distributor tunggal Mitsubishi Indonesia. Kemudian pada tahun
1973 berganti nama menjadi PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB ).
Dengan pilar penjualan Commercial Vehicle (CV), KTB terus memperkenalkan produk-produk
kendaraan baik untuk kebutuhan bisnis yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan
masyarakat Indonesia. Jajaran produk kendaraan niaga di kelas light dan medium truck dari
Mitsubishi Fuso dengan bermacam variannya melengkapi semua kebutuhan niaga di Indonesia
mulai dari pertambangan, perkebunan, hingga perdagangan retail.
Selama empat dekade lamanya, KTB telah secara terus menerus mendukung pembangunan dan
ekonomi di Indonesia, dan telah menjadi komitmen kami akan terus berada di tanah air tercinta ini
dengan terus memperbaiki kualitas produk dan layanan kami bagi para konsumen Indonesia yang
telah menjadi bagian dari keberadaan kami.

Qualified and eligible individuals in applying for above positions may submit an application to
Recruitment Team (recruitment@ktb.co.id) with subject: CDC PNJ
For further details about PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors please visit our official website:
http://www.ktbfuso.co.id

MATERI IKLAN

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors is seeking for qualified candidates to fill in
position of:
DEALER SUPPORT
Mengaudit dealer 3S resmi KTB; Mendukung Dealer Performance Project; Kontrol penerapan standard dealer
secara nasional; Implementasi New Dealer Identity
S1 Teknik Mesin/Teknik Elektro/ Teknik Sipil/Manajemen; 22 - 25 tahun; Fresh Graduate; Mampu berkomunikasi
dalam bahasa inggris dengan baik; Mampu mengoperasikan komputer dan program-program Microsoft Office
(Ms. Word, Ms. Excel, Ms. PowerPoint) dengan baik; Paham mengenai Autocad dan Adobe; Mampu mengendarai
kendaraan roda 4 (memiliki SIM A); bersedia ke luar kota.

PRODUCT PLANNING
Memfasilitasi permintaan karoseri; Pengembangan produk karoseri terbaru untuk pelanggan; Pengembangan
spec produk lokal untuk produk FUSO; Mengatur budgeting untuk setiap project; Mengelola kebutuhan
administrasi dan dokumentasi.
D3/S1 Teknik Mesin; 23-26 tahun; Fresh Graduate/Pengalaman maks. 1 tahun; Memiliki kemampuan berbahasa
Inggris aktif; Memiliki kemampuan interpersonal yang baik; Memiliki passion dalam produk dan bisnis otomotif;
Mampu menggunakan komputer (min. Ms. Office); Mampu mendesain lebih disukai.

WAREHOUSE CONTROL
Berkoordinasi dengan pihak terkait (baik internal maupun eksternal); Menyusun laporan, proposal, dan analisa
berdasarkan data yang masuk menggunakan Ms. Excel; Melakukan proses pembelian dan pengadaan barang;
Mengontrol dan menginventarisir ketersediaan barang.
D3/S1 Ekonomi/Manajemen/Marketing; 22 - 25 tahun; Fresh Graduate; Mampu berkomunikasi dalam bahasa
inggris dengan baik; Mampu mengoperasikan komputer dan program-program Microsoft Office (Ms. Word, Ms.
Excel, Ms. PowerPoint) dengan baik; Memiliki kemampuan analisa yang baik; bersedia ditempatkan di Cibitung.

AREA COORDINATOR
Melakukan pemantauan terhadap semua produk MFTBC dan kompetitor; Melakukan pemantauan kinerja dealer
dan tingkat sahamnya; Menyediakan informasi yang berkaitan dengan department terkait.
S1 Manajemen (Marketing)/Teknik Industri; 22 - 28 tahun; Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai;
Mampu menggunakan komputer (Ms. Office); Memiliki motivasi yang tinggi; Menyukai tantangan; Mampu
berkomunikasi dengan baik; Dapat bekerja dibawah tekanan; Memiliki daya analisa yang memadai; Teliti; Dapat
mengendarai mobil (memiliki SIM A).

Qualified and eligible individuals in applying for above positions may submit an application to
Recruitment Team (recruitment@ktb.co.id) with subject: CDC PNJ
For further details about PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors please visit our official website:
http://www.ktbfuso.co.id

