UNTUK PENEMPATAN DI SENTUL, BOGOR
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.
Membutuhkan Guru untuk Sekolah Anak Indonesia - Sentul, Bogor :
1.
2.
3.
4.
5.

Guru Matematika (Bersedia tinggal di asrama & non asrama)
Guru IPS/PKN/PLH (Bersedia tinggal di asrama & non asrama)
Guru Biologi/Kimia (Pertanian/Perternakan/Perikanan)-(Bersedia tinggal di asrama)
Guru Bahasa Indonesia
Guru SD-PGSD

Lokasi : Sentul, Bogor

Deskripsi pekerjaan:
1) Menjalankan tertib administrasi sekolah sesuai dengan kurikulum Nasional, dalam hal ini Kurikulum

Tiga Belas;
2) Melakukan proses KBM dengan metode APeL (Anak Pelaku pembelajaran) dan TDU (Tes Dan Ukur)

(akan ada pelatihan untuk menguasai sistem pembelajaran Alirena);
3) Membuat perangkat pembelajaran secara disiplin;
4) Mempersiapkan materi dan mengajar sesuai bidang yang ditentukan;
5) Membuat laporan administrasi kelas, dan laporan perkembangan siswa;
6) Sebagai pendidik, mampu menjadi teladan bagi para siswa;
7) Menjalankan tugas sebagai pendidikan dengan baik sesuai yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
8) Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua asrama untuk yang direkruit di asrama.

Syarat:
1) Sarjana

pendidikan keilmuan yang menguasai Matematika,
pertanian/perikanan/perkebunan yang menguasai Biologi/Kimia;

IPS/PKN/PLH

&

Sarjana

2) Bersedia untuk tinggal di asrama dan, atau ditempatkan di mana saja;
3) Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun, tetapi bagi lulusan baru dipersilahkan untuk

melamar;
4) Mempunyai hati dan passion terhadap anak
5) Sehat secara fisik dan mental, menunjukkan keteladanan positif melalui sikap dan perilaku.

Karakter dan Kepribadian
1) Memiliki sikap dan disiplin untuk terus mau mengembangkan diri (life time Learner)
2) Memiliki kepedulian pada anak didik;
3) Mampu mengatur waktu dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan sesuai dengan waktu yang

sudah ditetapkan;
4) Memiliki kedisiplinan dalam bekerja, rajin, tidak mudah menyerah, dan kooperatif,;
5) Mampu bekerja dalam tim;
6) Komunikatif;
7) Berinisiatif, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan memecahkan masalah

Gaji

:

Negotiable

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 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 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

