
PT Rajawali Hiyoto merupakan perusahaan manufaktur dan distribusi yang bergerak di bidang paint industry & chemical 

construction. Kami sangat terkenal dengan produk kami diantaranya Sanlex, Maritex dan Tulip. PT. Rajawali Hiyoto hadir sejak 

tahun 1951 dan kini kami telah berkembang pesat dan melebarkan sayap distribusi kami ke lebih dari 40 cabang di seluruh 

Indonesia. Kami selalu berupaya mengembangkan diri dalam berbagai hal terutama dalam peningkatan mutu produk kami. Sebagai 

puncaknya, PT Rajawali Hiyoto telah meraih penghargaan “International Europe For Quality” yang dianugerahkan oleh Global Trade 

Leaders Club di kota Paris pada tahun 2014. Kami pun meraih penghargaan sebagai “Best Improvement Product” yang diadakan 

oleh Sembilan Bersama Media. Selain itu peningkatan mutu SDM tidak lepas dari fokus kami, karena kami meyakini bahwa sumber 

daya manusia (SDM) yang handal adalah faktor utama untuk tetap menjadi yang terdepan, dan oleh sebab itu kami selalu 

berkomitmen untuk mengembangkan SDM secara berkesinambungan dengan memberikan pelatihan, investasi pendidikan , dan 

pengembangan karir kepada karyawan. Untuk mendukung perkembangan bisnis tersebut, kami mencari kandidat untuk bergabung 

dalam posisi berikut: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESEMPATAN BERKARIR! 

ENGINEERING MAINTENANCE SUPERVISOR 
(KODE: ES-M SSH) 
Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Memastikan mesin dalam kondisi selalu siap 
digunakan, dan meminimalisir breakdown mesin 
yang tidak terencana 

b. Memastikan mesin-mesin produksi terpelihara guna 
kelancaran proses kerja di Produksi 

c. Bertanggung jawab dalam hal perbaikan/ instalasi 
mesin baru 

Kualifikasi:  

1. Usia maksimal 36 Tahun 
2. Pendidikan minimal D3 diutamakan jurusan Teknik 

Mesin 
3. Memiliki pengalaman memimpin tim 
4. Memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait dalam 

bidang maintenance diantaranya: Kelistrikan, Mesin-
mesin Produksi, dan Analisa Kerusakan Mesin 

 

TRANSPORTATION OFFICER (KODE: TR-S) 
Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Melakukan koordinasi yang berkaitan dengan 
penjadwalan armada dan pengadaan armada  

b. Melakukan pemantauan terhadap keberadaan armada  
c. Melakukan pengecekan barang yang rusak atau hilang 

selama proses pengiriman 
Kualifikasi: 

1. Pria 
2. Usia maks. 30 tahun 
3. Min D3 Logistik Bisnis / Manajemen Bisnis / 

Administrasi  
4. Fresh Graduate dipersilahkan melamar 
5. Menguasai Microsoft Office 
6. Memiliki minat di bidang Transportasi / Kelogistikan 
7. Domisili Bandung dsk untuk penempatan di Cimahi 

 
 

STAFF INVENTORY (KODE: INV-ORD) 
Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Memonitor dan mengelola progres pemenuhan order 
dengan secara aktif menelusuri posisi order dan 
menyelesaikan permasalahan operasional yang terjadi 

b. Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan 
pengendalian persediaan, perencanaan, dan kontrol 
pengiriman barang. 

Kualifikasi:  

1. Pendidikan minimal D3 semua jurusan 
2. Memiliki pengalaman di bidang Inventory atau Warehouse 

minimal 1 Tahun 
3. Menguasai pengolahan data barang dengan menggunakan 

Excel 
4. Pekerja keras dan siap bekerja di bawah tekanan 
5. Domisili Bandung, Cimahi, Dsk. Lokasi kerja di Cimahi 

 

FOREMAN PRODUKSI (KODE: FORE-PROD) 
Tugas & Tanggung Jawab: 

Memastikan operasionalisasi mesin produksi sesuai 
prosedur agar aktivitas dapat berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan rencana produksi. 
Kualifikasi: 

1. Usia maks. 30 tahun 
2. Min D3/S1 Teknik Mesin / Teknik Listrik / Teknik Elektro 

/ Teknik Industri 
3. Memiliki pengalaman di bidang  Produksi menjadi nilai 

tambah 
4. Memahami cara kerja mesin injection molding menjadi 

nilai tambah 
5. Bersedia bekerja dengan sistem shift  
6. Mampu mengelola dan memimpin team 
7. Fresh Graduate dipersilahkan melamar 
8. Domisili Bandung dsk untuk penempatan di Cimahi 
 

 

SELLING & MARKETING OFFICER (KODE: RO-SM) 
Tugas & Tanggung Jawab: 
a. Melakukan administrasi kelengkapan data customer. 
b. Memastikan proses order dapat berjalan dengan baik 

c. Memastikan program promosi berjalan baik dan 
membuat laporan penggunaan dana promosi 

d. Membuat laporan hasil kerja bulanan di bagian 
Selling & Marketing 

Kualifikasi: 

1. Usia maks. 30 tahun 
2. Min. D3 semua jurusan (diutamakan  jurusan 

Manajemen / Administrasi / Akuntansi 
3. Lebih disukai memiliki pengalaman minimal 1 tahun di 

bidang yang sama 
4. Fresh Graduate dipesilahkan melamar 
5. Menguasai Microsoft Officer (Excel) 

6. Domisili Bandung dsk untuk lokasi kerja di Bandung 
 

WAREHOUSE OFFICER (KODE: WH-R) 
Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Memastikan operasional pergudangan cabang 
distribusi berjalan baik  

b. Memastikan maintenance barang di cabang 
distribusi berjalan baik 

c. Memastikan cabang distribusi melakukan stock 
opname barang di gudang dengan baik 

Kualifikasi:  

1. Pria 
2. Usia maks 30 tahun 
3. Min D3/S1 semua jurusan (diutamakan Logistik 

Bisnis; Administrasi Niaga; Teknik Industri) 
4. Fresh Graduate dipersilakan melamar 
5. Menguasai Microsoft Office (Excel) 
6. Memiliki pengetahuan kelogistikan secara umum 

lebih disukai 
7. Tidak buta warna, teliti dan cepat tanggap 
8. Bersedia melakukan perjalanan dinas ke luar kota 
9. Domisili Bandung dsk untuk lokasi Kerja di Cimahi 

 HALAMAN 1 



PT Rajawali Hiyoto merupakan perusahaan manufaktur dan distribusi yang bergerak di bidang paint industry & chemical 

construction. Kami sangat terkenal dengan produk kami diantaranya Sanlex, Maritex dan Tulip. PT. Rajawali Hiyoto hadir sejak 

tahun 1951 dan kini kami telah berkembang pesat dan melebarkan sayap distribusi kami ke lebih dari 40 cabang di seluruh 

Indonesia. Kami selalu berupaya mengembangkan diri dalam berbagai hal terutama dalam peningkatan mutu produk kami. 

Sebagai puncaknya, PT Rajawali Hiyoto telah meraih penghargaan “International Europe For Quality” yang dianugerahkan oleh 

Global Trade Leaders Club di kota Paris pada tahun 2014. Kami pun meraih penghargaan sebagai “Best Improvement Product” 

yang diadakan oleh Sembilan Bersama Media. Selain itu peningkatan mutu SDM tidak lepas dari fokus kami, karena kami 

meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) yang handal adalah faktor utama untuk tetap menjadi yang terdepan, dan oleh 

sebab itu kami selalu berkomitmen untuk mengembangkan SDM secara berkesinambungan dengan memberikan pelatihan, 

investasi pendidikan , dan pengembangan karir kepada karyawan. Untuk mendukung perkembangan bisnis tersebut, kami 

mencari kandidat untuk bergabung dalam posisi berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KESEMPATAN BERKARIR! 

LABORANT (KODE: LABR) 
Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Melakukan kegiatan research pengembangan 
produk baru dan modifikasi formula (objek: produk 
cat) 

b.  Menguji sampel bahan baku terhadap produk 
baru 

c. Melakukan kegiatan research mengenai produk 
competitor  

Kualifikasi: 

1. Usia maksimal 30 tahun 
2. Min SMK jurusan Kimia / Analis Kimia / Teknika 

Kimia 
3. Fresh Graduate dipersilahkan melamar 

4. Lebih disukai memiliki pengalaman minimal 1 
tahun sebagai Chemist di perusahaan manufaktru 
Cat / Tekstil 

5. Menguasai pengetahuan tentang bahan-bahan 
cat lebih disukai 

6. Tidak buta warna dan Teliti  
7. Domisili Bandung dsk untuk lokasi kerja di Cimahi 
 

 

HALAMAN 2 

STAFF RISET MESIN & PROSES PRODUKSI 
(KODE: PRD-JR) 
Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Melaksanakan pengamatan dan perekayasaan 
proses produksi agar berjalan lebih efektif dan 
efisien 

b. Membuat sistem operasional pada mesin produksi 
c. Mengkoordinir set up dan trials mesin baru 
d. Membuat gambar perencanaan struktur sesuai hasil 

perencanaan dari Engineer 
e. Membuat laporan gambar ( termasuk list material & 

BoQ ) sesuai format standar 
perusahaan 

f. Bekerja sama dengan tim engineer di dalam 
pembahasan teknis 

Kualifikasi:  

1. Usia maksimal 30 tahun 
2. Pendidikan minimal D3 Teknik Manufaktur, Teknik 

Mesin 
3. Fresh Graduate dipersilakan melamar 
4. Memiliki pengalaman dalam bidang terkait lebih 

disukai 
5. Menguasai software gambar teknik diantaranya 

Autocad 
6. Mampu membaca dan membuat gambar teknik 
7. Domisili Bandung dsk. untuk lokasi kerja Cimahi 
 

SUPERVISOR KEUANGAN (KODE: RO-CBG) 
Tugas & Tanggung Jawab: 

Mengkoordinir dan memonitor pelaksanaan 
administrasi keuangan & pencatatan data di cabang. 
Kualifikasi: 

1. Usia maks. 30 tahun 
2. Min. D3 jurusan Manajemen / Akuntansi 
3. Memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang 

yang sama 
4. Menguasai Microsoft Officer (Excel) 
5. Mampu mengelola dan mengirim team 
6. Teliti, jujur dan tidak mudah menyerah 
7. Domisili Bandung dsk untuk lokasi kerja di 

Bandung 

 

INTERNAL AUDIT (KODE: AUDIT BS) 
 Tugas & Tanggung Jawab:  

a. Melakukan persiapan dan pemeriksaan audit 
operasional dan keuangan di perusahaan 

b. Membuat laporan hasil pemeriksaan audit 
Kualifikasi:   

1. Usia maksimal 30 tahun 
2. Min D3 jurusan Manajemen / Akunting / 

Administrasi Niaga 
3. Fresh Graduate dipersilahkan melamar 
4. Menguasai Microsoft Office (Excel) 
5. Bersedia melakukan perjalanan dinas ke berbagai 

kota 
6. Tidak buta warna, Jujur, Tegas dan Teliti 
7. Memiliki kendaraan motor, SIM C/ SIM A lebih 

disukai 
8. Domisili Bandung dsk untuk lokasi kerja di Bandung 
 

PAYROLL OFFICER (KODE: C&B) 
Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Melaksanakan penghitungan, pembayaran gaji dan 
THR untuk karyawan 

b. Memeriksa dan menghitung penggantian klaim 
asuransi kesehatan karyawan 

c. Melayani dan merekap komplain gaji karyawan 
d. Melakukan pengecekan data absensi karyawan 
e. Membuat laporan rekapitulasi gaji dan pembayaran 

Jamsostek 
Kualifikasi: 

1. Usia maks. 30 tahun 
2. Min. D3 semua jurusan (diutamakan  jurusan 

Manajemen / Administrasi / Akuntansi 
3. Lebih disukai memiliki pengalaman minimal 1 tahun di 

bidang yang sama 
4. Fresh Graduate dipesilahkan melamar 
5. Menguasai Microsoft Officer (Excel) 

6. Teliti, jujur dan tidak mudah menyerah 
7. Domisili Bandung dsk untuk lokasi kerja di Bandung 
 



PT Rajawali Hiyoto merupakan perusahaan manufaktur dan distribusi yang bergerak di bidang paint industry & chemical 

construction. Kami sangat terkenal dengan produk kami diantaranya Sanlex, Maritex dan Tulip. PT. Rajawali Hiyoto hadir sejak 

tahun 1951 dan kini kami telah berkembang pesat dan melebarkan sayap distribusi kami ke lebih dari 40 cabang di seluruh 

Indonesia. Kami selalu berupaya mengembangkan diri dalam berbagai hal terutama dalam peningkatan mutu produk kami. 

Sebagai puncaknya, PT Rajawali Hiyoto telah meraih penghargaan “International Europe For Quality” yang dianugerahkan oleh 

Global Trade Leaders Club di kota Paris pada tahun 2014. Kami pun meraih penghargaan sebagai “Best Improvement Product” 

yang diadakan oleh Sembilan Bersama Media. Selain itu peningkatan mutu SDM tidak lepas dari fokus kami, karena kami 

meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) yang handal adalah faktor utama untuk tetap menjadi yang terdepan, dan oleh 

sebab itu kami selalu berkomitmen untuk mengembangkan SDM secara berkesinambungan dengan memberikan pelatihan, 

investasi pendidikan , dan pengembangan karir kepada karyawan. Untuk mendukung perkembangan bisnis tersebut, kami 

mencari kandidat untuk bergabung dalam posisi berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKETING EXECUTIVE (KODE: RS-SP) 
Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Memperkenalkan produk kepada customer 
b. Mencari customer potential, baik perorangan 

ataupun proyek dan Melakukan negosiasi kepada 
customer 

c. Melakukan penagihan atas barang yang dijual dan 
memastikan semua piutang diselesaikan. 

d. Mempertahankan dan mengembangkan relasi 
dengan customer 

e. Membuat laporan mengenai rencana kerja & 
progress setiap bulan 

Kualifikasi: 

1. Usia maks. 35 tahun 
2. Min. D3 semua jurusan (diutamakan jurusan 

Manajemen Pemasaran / Desain Interior / Arsitektur) 
3. Diutamakan memiliki pengalaman min. 2 tahun dan 

memiliki networking luas di bidang Project Sales 

(Kontraktor; Developer; dsb)  
4. Memiliki kendaraan motor, SIM C / SIM A 
5. Fresh Graduate dipersilahkan melamar 
6. Tidak buta warna, kreatif, menyukai tantangan dan 

memiliki kemampuan komunikasi yang baik 
7. Siap melakukan perjalanan ke seluruh area Bandung 

dsk 
8. Domisili Bandung sdk untuk penempatan di Bandung 
 

 

KESEMPATAN BERKARIR! 

SUPERVISOR PPIC (KODE: PPDS-SSH) 
Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Membuat jadwal perencanaan produksi untuk 
memenuhi target produksi 

b. Bertanggung jawab terhadap kontrol harian, 
mingguan, dan bulanan rencana kerja produksi 

c. Memastikan kecukupan dan ketersediaan material 
yang diperlukan dalam proses produksi 

d. Mampu membuat analisa dan pemecahan 
masalah terkait kendala dalam pencapaian target 
produksi 

Kualifikasi:  

1. Usia maksimal 35 tahun 
2. Pengalaman di bidang PPIC minimal 2 tahun 
3. Pendidikan minimal S1, lebih disukai dari latar 

belakang Teknik Industri/ Kimia Industri/ 
Manajemen Industri 

4. Pernah memimpin tim dan mampu bekerja dalam 
tim 

5. Menguasai metode perencanaan produksi, 
inventory/ persediaan 

6. Mampu bekerja dalam tenggat waktu dan disiplin 
dalam kontrol terhadap bawahan 

7. Domisili Bandung dsk. untuk lokasi kerja Cimahi 
 

HALAMAN 3 

SUPERVISOR PRODUKSI KEMASAN (SSH-PROD) 
Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Mengkoordinir dan memastikan terlaksananya 
proses produksi. 

b. Mendelegasikan rencana produksi agar dapat 
dicapai hasil produksi sesuai jadwal, volume, dan 
mutu yang ditetapkan. 

c. Bertanggung jawab atas pengendalian bahan baku 
dan efisiensi penggunaan tenaga kerja, mesin, dan 
peralatan. 

d. Membuat laporan harian dan berkala mengenai 
kegiatan di bagiannya sesuai dengan sistem 
pelaporan yang berlaku.. 

Kualifikasi: 

1. Usia maksimal 35 tahun 
2. Pendidikan minimal D3/S1 (lebih disukai dari latar 

belakang Teknik Mesin/ Teknik Industri) 
3. Memiliki pengalaman sebagai supervisor bagian 

produksi minimal 1 tahun. 
4. Lebih disukai dari bidang industri plastik/ kemasan 

plastik. 
5. Memiliki keterampilan terkait produksi kemasan 

plastik akan menjadi nilai tambah, diantaranya: 
Pengetahuan mengenai bahan baku kemasan 
plastik, Pengoperasian dan perawatan mesin 
extruder, Memiliki lisensi pengoperasian mesin 
extruder, Pemahaman printing sablon untuk 
kemasan plastik. 

6. Domisili Bandung, dsk, Lokasi kerja: Bandung 
 



PT Rajawali Hiyoto merupakan perusahaan manufaktur dan distribusi yang bergerak di bidang paint industry & chemical 

construction. Kami sangat terkenal dengan produk kami diantaranya Sanlex, Maritex dan Tulip. PT. Rajawali Hiyoto hadir sejak 

tahun 1951 dan kini kami telah berkembang pesat dan melebarkan sayap distribusi kami ke lebih dari 40 cabang di seluruh 

Indonesia. Kami selalu berupaya mengembangkan diri dalam berbagai hal terutama dalam peningkatan mutu produk kami. 

Sebagai puncaknya, PT Rajawali Hiyoto telah meraih penghargaan “International Europe For Quality” yang dianugerahkan oleh 

Global Trade Leaders Club di kota Paris pada tahun 2014. Kami pun meraih penghargaan sebagai “Best Improvement Product” 

yang diadakan oleh Sembilan Bersama Media. Selain itu peningkatan mutu SDM tidak lepas dari fokus kami, karena kami 

meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) yang handal adalah faktor utama untuk tetap menjadi yang terdepan, dan oleh 

sebab itu kami selalu berkomitmen untuk mengembangkan SDM secara berkesinambungan dengan memberikan pelatihan, 

investasi pendidikan , dan pengembangan karir kepada karyawan. Untuk mendukung perkembangan bisnis tersebut, kami 

mencari kandidat untuk bergabung dalam posisi berikut: 

  

 

 

 

 

DESIGNER (KODE: MKT-D) 
Tugas & Tanggung Jawab:  

a. Membuat konsep visual untuk kebutuhan 
Marketing Produk 

b. Membuat desain kemasan, website, logo dan 
berbagai keperluan perusahaan 

c. Melakukan kerjasama dengan pihak percetakan 
serta mengawasi proses dan hasil cetak 

Kualifikasi: 

1. Pria/Wanita 
2. Usia maks. 30 tahun 
3. Min D3/S1 Jurusan Desain Komunikasi Visual / 

Desain Grafis 
4. Lebih disukai memiliki pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama 
5. Fresh Graduate dipersilahkan melamar 

6. Menguasai Software Grafis (Photoshop, Illustrator, 
Corel Draw) 

7. Memiliki minat di bidang Seni 
8. Tidak buta warna, kreatif, komunikatif dan mampu 

bekerja sama dalam team 
9. Domisili Bandung dsk untuk lokasi kerja di 

Bandung 
 HOW TO APPLY ?? 

PELAMAR WAJIB MENGISI FORM APLIKASI ONLINE 
PT. RAJAWALI HIYOTO MELALUI LINK: 

 

http://goo.gl/forms/wrxpGHxayq 
 

Pengisian form aplikasi online selambat lambatnya  
2 minggu setelah iklan ini tayang 

 
KETERANGAN: 
Apabila ada kesulitan dalam mengisi/mengakses form aplikasi 

dapat menghubungi : aplikasi.CAT@gmail.com 

COLOR CONSULTANT (KODE: MKT-E CC) 
Tugas & Tanggung Jawab: 

a. Memberikan informasi produk dan aplikasi pada 
pelanggan  

b. Melayani pelanggan yang membutuhkan konsultasi 
tentang design interior dan warna 

c. Meyakinkan pelanggan dengan merekomendasikan 
produk yang dimiliki perusahaan 

d. Memeriksa ketersediaan stock barang-barang 
kebutuhan kemasan, material dan promosi 

Kualifikasi: 

1. Pria/ Wanita 
2. Min D3/S1 Desain Interior/ Arsitektur 
3. Lebih disukai memiliki pengalaman minimal 1 tahun di 

bidang desain interior 
4. Fresh Graduate dipersilakan melamar 
5. Memiliki sense of colour yang baik 
6. Memiliki kemampuan komunikasi persuasif dan 

presentasi yang baik 
7. Berpenampilan menarik, tidak buta warna, ramah dan 

percaya diri 
8. Domisili Bandung dsk untuk lokasi Kerja di Bandung 

 

HALAMAN 4 


