Yayasan Alirena (www.sai-edu.org):
Bergerak di bidang pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, SMA) dengan program yang khusus dikembangkan
untuk anak-anak dari daerah tertinggal. Mengelola Sekolah Anak Indonesia di Sentul-Bogor, sekolah
berasrama Papua. Mengelola beberapa sekolah di Propinsi Papua dan Papua Barat dari tingkat PAUD
sampai SMP, termasuk sekolah berasrama. Melatih dan mendampingi guru dan sekolah di Papua.

PERAWAT WANITA UNTUK ASRAMA PUTRI
(Bersedia Tinggal di Asrama)

Yayasan Alirena, membutuhkan Perawat Wanita untuk Asrama Putri Sekolah Anak Indonesia - Sentul,
Bogor.
Lokasi : Sentul, Bogor
Deskripsi pekerjaan:









Membantu dokter menyusun dan melaksanakan program penyuluhan kesehatan,
Ikut mengawasi kebersihan dan kesehatan siswa, serta asupan gizi dan nutrisi sebagai upaya
pencegahan penyakit
Identifikasi dini masalah kesehatan atau potensi masalah kesehatan di lingkungan sekolah dan
asrama
Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan yang terjadi di sekolah dan asrama
Mengawasi, menolong dan merawat kesehatan siswa di asrama, bekerjasama dengan dokter
dan pembina asrama
Secara rutin melakukan pencatatan data tentang tumbuh kembang siswa
Menyimpan catatan kesehatan (medical record) siswa
Ikut mengawasi kemajuan kesehatan siswa yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit

Kualifikasi:





Telah lulus akademi perawat (D3/ S1) dengan pengalaman kerja minimal satu tahun,
Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di Rumah Sakit,
Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di wilayah Indonesia Timur
Berdedikasi, komunikatif, dan peduli terhadap anak-anak, mampu bekerja dalam tim

Alamat untuk mengirim surat lamaran :
Via Email : hrd@sai-edu.org
Via Pos : HRD Yayasan Alirena
Kompleks Ruko Renata – Jl. Jalur Sutera Utama Kavling 16 A No. 9, Alam Sutera, Tangerang, Banten
Lamaran akan diperhatikan bila menyertakan:





Bila lamaran dikirim melalui pos, mohon tulis posisi yang diinginkan di sudut kirim amplop;
Bila lamaran dikirim melalui email (hrd@sai-edu.org), mohon tulis posisi yang diinginkan di
subject email
Lampirkan CV, yang memuat prasyarat yang dibutuhkan,
Lampirkan copy Ijazah terakhir dan pas foto 3x4;

Catatan:


Paling lambat lamaran sudah diterima di tempat pada 31 Maret 2019

Lokasi Tes & Interview:
Sekolah Anak Indonesia (SAI)
Jl. Werner Schwebig, Kp. Legok Gaok
Ds. Kadumanggu, Kec. Babakan Madang, Citeureup
Cibinong - Bogor 16810
www.sai-edu.org

