
Yayasan Alirena bergerak di bidang pendidikan khususnya untuk daerah tertinggal dan dikelola oleh para profesional dan pendidik 
dari universitas terkemuka. Memiliki pengalaman dalam mengelola sekolah berasrama. Saat ini Yayasan Alirena membutuhkan 
tenaga profesional untuk posisi:

www.sai-edu.org

Kirimkan lamaran kerja anda ke:

Guru Matematika Guru Kimia Guru TIK Guru BKGuru Fisika

PENGAJAR

Tidak mengkonsumsi minuman keras & tidak merokok
Memiliki kepedulian pada anak didik dan menunjukkan
keteladanan yang positif melalui sikap dan perilaku
Mampu mengatur waktu dan menyelesaikan tugas-tugas
dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan

Memiliki disiplin dalam bekerja, rajin, komunikatif dan kooperatif
Mandiri, juga mampu bekerja dalam tim

Memiliki semangat juang yang tinggi dan kemampuan beradaptasi
di lingkungan yang baru

Bersedia untuk terus belajar dan mengembangkan diri

Berinisiatif, bertanggung jawab dan memiliki kemampuan 
memecahkan masalah secara efektif

Karakter dan kepribadian yang diharapkan
Deskripsi pekerjaan

Mampu menjalankan tertib administrasi sekolah
sesuai dengan kurikulum nasional
Mampu membuat perangkat pembelajaran secara disiplin
Menyiapkan materi dan mengajar sesuai bidang studi
Membuat laporan administrasi kelas dan laporan
perkembangan siswa
Mampu menjadi teladan bagi para siswa sebagai pendidik
Mampu bekerja sendiri dan kreatif dalam melaksanakan
tugas sebagai pendidik
Mampu menjalankan tugas sebagai pendidik dan pengajar
dengan baik, sesuai yang ditetapkan oleh kepala sekolah

Mengutamakan Sarjana Kependidikan sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan
Diutamakan bagi mereka yang memiliki pengalaman mengajar 1-3 tahun
Menguasai teknik mengajar dan penguasaan kelas yang efektif dengan pendekatan 
pada siswa sebagai pusat pembelajaran (child centered)
Bersedia tinggal di asrama sekolah sebagai bagian dari tim pembina asrama
Sehat secara fisik dan mental

Syarat

Deskripsi pekerjaan
Melakukan konfigurasi jaringan wireless
Memberikan bantuan helpdesk pada 50+ workstation
Melakukan data backup
Melakukan administrasi file server
Mengembangkan skrip macro (excel automation)
Melakukan pemeliharaan website

Menguasai teknis dasar jaringan
Menguasai sistem operasi Windows dan Linux
Menguasai dasar pemprograman VBA Macro
Mengerti pemrograman PHP dan pengembangan website
Mengerti sistem database
Diutamakan memiliki pengalaman mengajar atau pernah
menjadi tutor
Disiplin, jujur, bertanggung jawab dan mampu bekerja sama
dalam tim

Syarat

Staf Teknologi Informasi Staf Tata Usaha

Mengutamakan Strata 1 bidang ilmu yang dibutuhkan
Memiliki pengalaman 1-3 tahun, bagi lulusan baru
dipersilahkan untuk melamar
Pernah ikut mempersiapkan akreditasi sekolah menjadi nilai tambah 
Sehat secara fisik dan mental, menunjukkan keteladanan positif 
melalui sikap dan perilaku
Memiliki kedisiplinan dalam bekerja, rajin, tidak mudah menyerah
dan kooperatif
Berinisiatif, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan 
memecahkan masalah
Komunikatif dan mampu bekerja dalam tim

Syarat

Melayani dan melengkapi proses legalisasi kependidikan (akreditasi dll)
Mengurusi presensi guru dan karyawan 
Membuat surat, baik surat masuk maupun surat keluar sesuai dengan
disposisi/instruksi kepala sekolah 

Melaksanakan kearsipan baik untuk kepegawaian dan umum

Deskripsi pekerjaan

Mengumpulkan dan mengerjakan leger nilai

NON PENGAJAR

Lokasi Penempatan:
Sekolah Anak Indonesia

Sentul, Bogor

Tulis posisi & lokasi penempatan yang dilamar di sudut kiri amplop

Kompleks Renata - Jalur Sutera Timur,
Kavling 16A No. 9, Alam Sutera, Tangerang, Banten 15144

Tulis posisi & lokasi penempatan yang dilamar di subject email

@ hrd@sai-edu.org

Batas pengiriman:

30-Mei-2017


