
Lampiran Sural Nomor 354/DIT.PM/2017

IlEKRUITMEN TENAGA MAHASISWA PARUH WAKTU

PADA DIREKTORAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UGM

TAIIIJN 2017

Direktorat: Peiigabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjali Mada (DPkM) menibiika lowongan
pekerjaan paruh waklu uiUuk mengisi bebcrapa posisi dcngan syaral dan kualifikasi sebagai bcrikut:

Persyaratan Uinum

1. Maliasisvva aktif UGM jenjang diploma, sarjatia dan pascasarjana
2. Minimal semester 4 (empat) untuk niaiiasiswa D3 atau minimal semester 6 (enam) bagi

maliasisvva S1

3. Minimal IPK 3.00 dari skala 4,00

4. Tidak menempuh KKN-PPM selama masa perjanjian kerja
5. Mendapat rekomendasi dari Dosen Pembinibing Akademik
6. Memiliki kccakapan, keahlian dan keterampilan yang dibuliilikan unit kerja
7. Sehat jasmaini dan Jivva, bebas narkotika, prikotropika dan zat adiklid lainnya yang dibuktikan

dengan surat ketcrangan dokter dari rumah sakti pemerintali minimal tipe c
8. Surat pemyataan tidak pemah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara
9. Memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik
10. Manipu bekerja secara individu maupun dalam tim
11. Memiliki waktu minimal 4 jam /hari (5 liari kerja)
12. Bersedia bekerja dengan sistem kontrak 6 biilan (April - Desember 2017)
13. Diutamakan maliasisvva bidikmisi

Posisi dan persyaratan Khusus

1. Peniandu Layanan Teknologi Inforniasi dan Komunikasi (TLK)- 1 orang
a. Mahasiswa/i semuajurusan

b. Komunikatif dan berpcnampilan menarik
c. Ramah, sabar, dan santun

d. Mampu mengoperasikan konipuler
e. Tcrbiasa menggunakan sosial media

2. Pengadniinistrasi Pengabdian Masyarakat (ADM) - 2 orang
a. Mahasisvva/i semuajurusan
b. Mampu mengoperasikan kompiiter
c. Mempunyai kemampuan administrasi

d. Mempunyai kemampuan berbahasa Inggris
3. Pengadniinistrasi keuangan- 2 orang

a. Diutamakan Mahasisvva/i FHB atau 03 Ekonomi SV

b. Jujur, rajin, teliti

c. Mampu mengoperasikan kompiiter
d. Mampu mengoperasikan mesin kctik manual/elektronik

4. Teknisi Pcngembangan Sistem Inforniasi (Web Programmer (WEB) - I orang dan
Application Support 1 orang)



a. Mahasiswa/i Ilmu Koiiiputer/ l cknik InfoiTnatika/Komputer dan Sislcm Infomiasi
b. Memahanii dan menguasai HTML, CSS, PHP, MySQL
c. Memahanii dan menguasai konsep framework

d. Pemah terlibat dalam pcngembangan aplikasi web
1. UMKM (UMKiM) - 1 orang

a. Diutamakan mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis alau D3 Ekonomi SV, hakuitas
Isipol alau dari fakultas lain yang menienuhi pcrsyaratan

b. Jujur rajin teliti

c. Mampu mengoperasikan komputer

d. Memiliki kemampuan manajemen UMKM
2. Pubiikasi — 2 orang

a. Jujur rajin teliti

b. Mempunyai kemampuan mcnulis lerutama dalam bahasa tulisan di media/majalah popular
c. Mempunyai kemampuan bahasa Inggris

d. Mampu mengoperasikan kompuler

3. Dcsign/Layouting - 1 orang

a. Jujur rajin teliti

b. Mampu mengoperasikan komputer

c. Mempunyai kemampuan design/layout

d. Mampu mengoperasikan aplikasi Corel dan software lain untiik keperluan layouting

Surat lamaran ditujukan kepada;

Direktur Direklorat Pengabdian kepada Masyarakat

Gedung Pusal UGM, Lantai 111 Sayap Selatan, Ruaiig S3-15
Bulaksumur, Yogyakarta

Dengan dilampiri:

1. Curriculum vittae yang dilengkapi foto terbaru berwarna ukuran 4x6, sebanyak 1 lembar
2. Copy transkrip nilai terakliir dan KRS semester ini

3. Matrikjadwal jam kuliah/praktikum

4. Lampiran lain yang dipcrlukan (apabila disyaratkan dalam persyaratan khusus)

Seluruh berkas dimasukkan ke dalam amplop tertutup (tuliskan kode posisi yang dilamar pada sudut
kanan atas amplop dan diserahkan kc kanlor Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM paling
lambal Rabu, 12 April 2017 Jam 16.00 WIB. Calon yang diiiyalakan lolos seleksi adminislrasi akan
diumumkan pada tanggal 14 April 2017 dan akan diundang untuk mengikuti tes wawancara di
Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM pada tanggal yang ditehtukan. Untuk informasi lebih
lanjut terkait lowongan ini dapat menghubungi 081 12576939/08193 1710454.

Yogyakartar-April 2017

'idya Prijarabada, M.Eng., Ph.D._j^
NIP. 19611130 198612 1 001


