
 

1. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan status akademis aktif; minimal semester 4 

(empat)  untuk mahasiswa D3 atau semester 6 bagi mahasiswa S1; 

2. Diutamakan bagi mahasiswa penerima kurang mampu atau beasiswa bidik misi; 

3. Minimal IPK 3,00 dari skala 4,00 (ditunjukkan dengan transkrip nilai); 

4. Memiliki waktu minimal 4 jam per hari dalam 5 (lima) hari kerja; 

5. Mendapat rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik; 

6. Tidak menempuh KKN-PPM selama masa perjanjian kerja; 

7. Memiliki kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan unit kerja disertai 

lampiran sertifikat kursus yang pernah diikuti (misal TOEFL atau bahasa asing lainnya, 

fotografi, kehumasan, jurnalisme, kursus komputer); 

sebanyak 1 lembar; 

19. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C; 

20. Surat pernyataan tanda tangan bermaterai 10.000,- tidak pernah melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan hukuman penjara. 
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Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional 

Gedung Pusat UGM  

Lantai 2, Sayap Selatan, Bulaksumut, 

Yogyakarta, 55281 
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

 

PENGUMUMAN 

 

REKRUTMEN TENAGA MAHASISWA PARUH WAKTU  

DIREKTORAT KEMITRAAN ALUMNI DAN URUSAN INTERNASIONAL TAHUN 

2022 

 

Dibutuhkan 1 (satu) mahasiswa kerja paruh waktu sebagai Desain Grafis dengan persyaratan 

sebagai berikut: 

Bagi yang berminat harap mengirimkan surat lamaran dan kelengkapannya  dalam versi 

digital/elektronik ke admkak@ugm.ac.id dan versi cetak dalam amplop tertutup ditujukan 

kepada Rektor melalui Direktur Kemitraan, Alumni dan Urusan Internasional dengan alamat 

8. Menyertakan alamat/nama akun media sosial yang dimiliki; 

9. Menguasai MS Office; 

10. Menguasai Adobe Photosop, Adobe Illustrator, Adobe Affter Effect, dan Corel Draw; 

11. Mampu bekerja sebagai teamwork, detailed oriented, cepat, kreatif, inovatif, dan proaktif; 

12. Menguasai design software tool untuk konten media sosial; 

13. Dapat menggunakan media sosial Instagram, Youtube, dan Facebook; 

14. Memiliki sense of design dan estetika yang baik dalam pembuatan konten online; 

15. Memiliki skill fotografi merupakan nilai tambah (sertakan portofolio); 

16. Memiliki laptop; 

17. Menyerahkan fotokopi kartu mahasiswa aktif; 

18. Menyerahkan curriculum vitae dilengkapi pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 

Telp. (0274) 6491904 

 

Batas waktu penyerahan lamaran paling lambat 15 Juli 2022. Pelamar yang lolos administrasi akan 

diundang untuk wawancara sekitar akhir Juli 2022 

ksdnugm@outlook.com
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