GURU HONONER (SMP & SMA)
Yayasan Alirena membutuhkan Guru Honorer sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

Guru
Guru
Guru
Guru
Guru

Agama Kristen
Sosiologi
Geografi
PKN
Bahasa Sunda

Penempatan : SMP dan SMA - Sekolah Anak Indonesia (SAI)
Deskripsi pekerjaan:
•
•
•
•
•
•

Mampu menjalankan tertib administrasi sekolah sesuai dengan kurikulum Nasional;
Mampu membuat perangkat pembelajaran secara disiplin;
Mempersiapkan materi dan mengajar sesuai bidang studi;
Membuat laporan administrasi kelas, dan laporan perkembangan siswa;
Sebagai pendidik, mampu menjadi teladan bagi para siswa;
Mampu menjalankan tugas sebagai pendidikan dan pengajar dengan baik sesuai
yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah;

Syarat:
•
•
•
•
•
•
•

Mengutamakan lulusan Sarjana Pendidikan sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan,
Minimal Strata 1;
Menguasai pembuatan Perangkat Pembelajaran berbasis Kuritilas (Kurikulum Tiga
Belas);
Memiliki pengalaman mengajar sekitar 2-3 tahun, tetapi bagi lulusan baru
dipersilahkan untuk melamar;
Pernah ikut mempersiapkan akreditasi sekolah menjadi nilai tambah;
Pengalaman mengajar anak di daerah terpencil akan merupakan nilai tambah;
Menguasai teknik mengajar dan penguasaan kelas yang efektif, dengan pendekatan
pada siswa sebagai pusat pembelajaran (child centered);
Sehat secara fisik dan mental, menunjukkan keteladanan positif melalui sikap dan
perilaku.

Karakter dan Kepribadian:
•
•
•

Memiliki kepedulian pada anak didik;
Mampu mengatur waktu dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan sesuai
dengan waktu yang sudah ditetapkan;
Memiliki kedisiplinan dalam bekerja, rajin, tidak mudah menyerah, dan kooperatif;

•
•
•

Mampu bekerja dalam tim;
Komunikatif;
Berinisiatif, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan memecahkan masalah

Alamat untuk mengirim surat lamaran :
HRD Yayasan Alirena
Kompleks Ruko Renata – Jl. Jalur Sutera Utama Kavling 16 A No. 9, Alam Sutera,
Tangerang, Banten

Lamaran akan diperhatikan bila disertakan:
•
•

Mohon sertakan CV, yang memuat prasyarat yang dibutuhkan,
Lampirkan copy Ijazah terakhir, copy Akta IV (bila ada) dan pas foto 3x4;

Catatan:
•
•
•

Bila dikirim via pos, mohon tulis posisi yang diinginkan di sudut kiri amplop;
Bila dikirim via email, mohon tulis posisi yang diinginkan sebagai subject email;
Paling lambat lamaran sudah diterima di tempat pada 30 Mei 2018

