
 

 

 

  

Product Engineer 
Tanggung Jawab: 

- Mendesain dan mengembangkan sistem pada mesin produksi  

- Memanage biaya produksi secara efektif dan efisien  

- Meningkatkan kapasitas produksi 

- Memanage kualitas produksi 

- Menyusun laporan produksi dan berkoordinasi dengan supplier, sub 

kontraktor, dll.  

 

Kualifikasi: 

- Pria / Wanita Usia Maks. 27 Tahun. 

- Lulusan S1 / D3 Jurusan Teknik Mesin / Industri dengan IPK diatas 2.75 

- Minimal pengalaman kerja 1 tahun sesuai bidang terkait / Fresh Graduate. 

- Lancar berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. 

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, penyelesaian masalah dan 

pengambilan keputusan yang baik, serta memiliki kemampuan kerjasama 

tim yang baik, dll. 

- Mampu bekerja dibawah tekanan, memiliki kondisi fisik yang baik dan 

bebas dari narkoba. 

- Bersedia ditempatkan di Cikarang, Jawa Barat. 

 

 

Kirim CV & Resume ke email: 

asep.saputro@tatalogam.com 

rafliandra.cahyono@tatametal.com 

 

mailto:asep.saputro@tatalogam.com
mailto:rafliandra.cahyono@tatametal.com


 

 

  

Process Engineer 
Tanggung Jawab: 

- Mendesain dan mengoptimalkan Process Flow Diagram (PFD), Piping & 

Instrument Diagram (PID), Coating Composition, Passivation, Pembersihan,  

Laboratory Process, WWTP / pengolahan limbah, dll. 

- Memastikan kesesuaian  suhu,  tekanan, Flow Rate, kecepatan, & 

ketegangan karet pada jalur (Strip Tension). 

- Melaksanakan proses kontrol biaya and analisis laporan monitoring, 

koordinasi dengan supplier, subkontraktor, dll. 

 

Kualifikasi: 

- Pria / Wanita Usia Maks. 27 Tahun. 

- Lulusan S1 / D3 Jurusan Teknik Mesin / Industri dengan IPK diatas 2.75 

- Minimal pengalaman kerja 1 tahun sesuai bidang terkait / Fresh Graduate. 

- Lancar berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. 

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, penyelesaian masalah dan 

pengambilan keputusan yang baik, serta memiliki kemampuan kerjasama 

tim yang baik, dll. 

- Mampu bekerja dibawah tekanan, memiliki kondisi fisik yang baik dan 

bebas dari narkoba. 

- Bersedia ditempatkan di Cikarang, Jawa Barat. 

 

Kirim CV & Resume ke email: 

asep.saputro@tatalogam.com 

rafliandra.cahyono@tatametal.com 

mailto:asep.saputro@tatalogam.com
mailto:rafliandra.cahyono@tatametal.com


 

 

  

Mechanical Engineer 
Tanggung Jawab: 

- Merancang dan menerapkan modifikasi peralatan secara cost-effective. 

- Menjaga dan merawat performa dan kondisi dari semua peralatan mekanikal pada line 

CGL & Utility (Crane, Genset, Blower, Water Cooling Tower, Compresor, Pump, dll) 

- Membahas dan memecahkan masalah kompleks dengan departemen produksi, sub-
kontraktor, supplier terkait mekanikal. 

- Memastikan mesin dapat dibuat dan akan bekerja secara konsisten. 
- Mengelola proyek dengan menggunakan prinsip rekayasa dan teknik. 
- Merencanakan dan merancang proses /sistem pada mesin baru. 
- Mempertimbangkan dampak dari isu-isu seperti kendala biaya, keselamatan dan waktu. 
- Memantau mesin pabrik dan sistemnya. 
 

Kualifikasi: 

- Pria / Wanita Usia Maks. 27 Tahun. 

- Lulusan S1 / D3 Jurusan Teknik Mesin / Teknik Industri / Teknik Elektro / Teknik Kimia / 

Teknik Metalurgi dengan IPK diatas 2.75 

- Minimal pengalaman kerja 1 tahun sesuai bidang terkait, Fresh Graduate. 

- Lancar berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. 

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, penyelesaian masalah dan pengambilan 

keputusan yang baik, serta memiliki kemampuan kerjasama tim yang baik, dll. 

- Mampu bekerja dibawah tekanan, memiliki kondisi fisik yang baik dan bebas dari 

narkoba. 

- Bersedia ditempatkan di Cikarang, Jawa Barat. 

 

 

Kirim CV & Resume ke email: 

asep.saputro@tatalogam.com 

rafliandra.cahyono@tatametal.com 

mailto:asep.saputro@tatalogam.com
mailto:rafliandra.cahyono@tatametal.com


 

 

  

Electrical Engineer 
Tanggung Jawab: 

- Mengidentifikasi kebutuhan listrik pabrik 

- Menjaga performa dan kondisi dari semua peralatan kelistrikan dan program-

programnya seperti: 

Line CGL & Sinkronisasi program, Peralatan Utility, Generator, Automatic Transfer 

Switch (ATS), Uninterruptible Power Supply, dll. 

- Merancang sistem kelistrikan pabrik 

- Membaca spesifikasi desain dan gambar teknis 
- Berkomunikasi dengan klien dan subkontraktor terkait kelistrikan 
- Merancang dan melakukan tes listrik 
- Merekam, menganalisis dan menafsirkan data uji listrik 

Kualifikasi: 

- Pria / Wanita Usia Maks. 27 Tahun. 

- Lulusan S1 / D3 Jurusan Teknik Mesin / Teknik Industri / Teknik Elektro / Teknik Kimia / 

Teknik Metalurgi dengan IPK diatas 2.75 

- Minimal pengalaman kerja 1 tahun sesuai bidang terkait, Fresh Graduate. 

- Lancar berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. 

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, penyelesaian masalah dan pengambilan 

keputusan yang baik, serta memiliki kemampuan kerjasama tim yang baik, dll. 

- Mampu bekerja dibawah tekanan, memiliki kondisi fisik yang baik dan bebas dari 

narkoba. 

- Bersedia ditempatkan di Cikarang, Jawa Barat. 

 

 

Kirim CV & Resume ke email: 

asep.saputro@tatalogam.com 

rafliandra.cahyono@tatametal.com 

 

mailto:asep.saputro@tatalogam.com
mailto:rafliandra.cahyono@tatametal.com


 

 

  

Combustion Engineer 
Tanggung Jawab: 

- Menjaga performa dan kondisi dari semua peralatan kelistrikan dan program-

programnya seperti: 

Main Burner & Pilot dari semua (OVEN, HEATER, DRYER & INCINERATOR/ Pembakar 

Sampah), beserta semua peralatan dan pengamanannya. 

- Menjaga kualitas udara buang dari semua cerobong. 

- Berkoordinasi dengan divisi lain seperti laboratorium, produksi, dll. Terkait 

permasalahan mengenai proses pembakaran.  

- Melakukan observasi terkait suhu, tekanan, dan draft meter pada panel “auto 

combustion control system.”  

- Berkomunikasi dengan klien dan subkontraktor terkait “Combustion” 

Kualifikasi: 

- Pria / Wanita Usia Maks. 27 Tahun. 

- Lulusan S1 / D3 Jurusan Teknik Mesin / Teknik Industri / Teknik Elektro / Teknik Kimia / 

Teknik Metalurgi dengan IPK diatas 2.75 

- Minimal pengalaman kerja 1 tahun sesuai bidang terkait, Fresh Graduate. 

- Lancar berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. 

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, penyelesaian masalah dan pengambilan 

keputusan yang baik, serta memiliki kemampuan kerjasama tim yang baik, dll. 

- Mampu bekerja dibawah tekanan, memiliki kondisi fisik yang baik dan bebas dari 

narkoba. 

- Bersedia ditempatkan di Cikarang, Jawa Barat. 

 

Kirim CV & Resume ke email: 

asep.saputro@tatalogam.com 

rafliandra.cahyono@tatametal.com 

 

mailto:asep.saputro@tatalogam.com
mailto:rafliandra.cahyono@tatametal.com


 

 

  

Utility Engineer 
Tanggung Jawab: 

- Melakukan proses koordinasi terkait utility (Kompressor, Wash Water Tank, Crane, 

Forklift, dll) sehingga proses berjalan lancar. 

- Berkoordinasi dengan divisi lain terkait maintenance / perawatan seluruh mesin, 

peralatan, dll. 

- Menangani seluruh permasalahan / memperbaiki seluruh kerusakan terkait kelistrikan, 

permesinan, peralatan, dll. 

- Memastikan seluruh mesin, peralatan kerja, dll terawat dengan melakukan pengecekan 

rutin berkala. 

- Membuat laporan hasil perawatan berkala. 

Kualifikasi: 

- Pria / Wanita Usia Maks. 27 Tahun. 

- Lulusan S1 / D3 Jurusan Teknik Mesin / Teknik Industri / Teknik Elektro / Teknik Kimia / 

Teknik Metalurgi dengan IPK diatas 2.75 

- Minimal pengalaman kerja 1 tahun sesuai bidang terkait, Fresh Graduate. 

- Lancar berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. 

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, penyelesaian masalah dan pengambilan 

keputusan yang baik, serta memiliki kemampuan kerjasama tim yang baik, dll. 

- Mampu bekerja dibawah tekanan, memiliki kondisi fisik yang baik dan bebas dari 

narkoba. 

- Bersedia ditempatkan di Cikarang, Jawa Barat. 

 

Kirim CV & Resume ke email: 

asep.saputro@tatalogam.com 

rafliandra.cahyono@tatametal.com 

 

mailto:asep.saputro@tatalogam.com
mailto:rafliandra.cahyono@tatametal.com

