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, serta memiliki pengalaman dalam
mengelola Sekolah Berasrama yang berfokus pada program Pendidikan – Pangan –
Kesehatan. Melatih dan mendampingi guru dan sekolah di Papua.
Yayasan Alirena membutuhkan :

GURU SD, SMP & SMA YAYASAN ALIRENA UNTUK SEKOLAH
DI PAPUA
(Diutamakan Sarjana Matematika/Bahasa
Indonesia/Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan)

Penempatan: Papua & Papua Barat
Deskripsi pekerjaan:
•
•
•
•
•
•
•

Mampu merancang pembelajaran dan pendampingan untuk siswa dari
daerah tertinggal;
Mampu menjalankan tertib administrasi sekolah;
Mampu membuat perangkat administrasi terkait tugas dan tanggung jawab
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 dan masyarakat
setempat;
Mampu menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran yang ditetapkan oleh
Pimpinan;

Syarat:
•
•
•
•

Mengutamakan lulusan Sarjana Ilmu Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan
ilmu murni lainnya, Minimal Strata 1;
Memiliki keahlian dalam berorganisasi dan bermasyarakat;
Menguasai pembuatan Perangkat administrasi Pembelajaran dan ;
Memiliki pengalaman minimal 2 tahun, tetapi bagi lulusan baru dipersilahkan
untuk melamar;

•
•
•
•

Pengalaman mengajar, mendampingi anak atau masyarakat di daerah
terpencil akan merupakan nilai tambah;
Menguasai teknik pendidikan dan pendampingan yang efektif, dengan
pendekatan masyarakat sebagai pusat pembelajaran (people centered);
Sehat secara fisik dan mental, menunjukkan keteladanan positif melalui
sikap dan perilaku;
Bersedia ditempatkan dimana saja di Papua.

Karakter dan Kepribadian:
•
•
•
•
•
•
•

Memiliki kepedulian pada anak didik dan masyarakat;
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;
Mampu hidup dalam komunitas pendidik dan pembelajar;
Komunikatif;
Berinisiatif, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan memecahkan
masalah.

Gaji :Negotiable
Kirimkan lamaran Anda ke email: hrd@sai-edu.org
Paling lambat lamaran sudah diterima di tempat pada 20 Januari 2021

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

