
Staff Mekanik

Telunas Resorts mencari orang-orang yang suka tantangan, memiliki keinginan untuk belajar dan
berkembang, dan yang menganggap bahwa pekerjaannya tidak hanya sebatas pekerjaan saja
tetapi juga sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi pada hal yang lebih bermakna.

Tentang Kami
Telunas Resort adalah resort Geowisata di Asia yang mengelola resort di lokasi terpencil,
yang jauh dari kebisingan dan hiruk pikuk kehidupan kota. Kami membawa tamu kami jauh dari
kesibukan hidup mereka sehingga mereka dapat terhubung dengan apa yang penting.
Kami berusaha memberikan dampak secara menyeluruh lewat apa yang kami sebut 4P: Planet
( melestarikan lingkungan ), People / Orang ( dampak sosial bagi masyarakat ), Prosperity /
Kesejahteraan ( mengangkat perekonomian penduduk pulau di sekitar lokasi Telunas ), dan
Purpose / Tujuan ( menolong tim kami menemukan dan mengamalkan tujuan mereka ).
Sambil melakukan ini, kami juga berusaha membangun usaha yang memberikan keuntungan.

Tanggung Jawab Pekerjaan: Apa yang diharapkan dari Anda?

1) Melaksanakan, memelihara, memperbaiki peralatan listrik, komponen listrik baik sistem
Tenaga Surya maupun Genset yang ada di perusahaan.

2) Memperbaiki dan merawat alat pemanas air di properti, pompa air, pemotong rumput,
chain-saw, mesin sangkut, dan peralatan tukang lainnya, dan bersedia bekerja pada
malam hari jika ada kerusakan.

3) Melaksanakan pemeliharaan rutin dan terjadwal, perbaikan darurat dan turun mesin
Genset ( statis / bergerak ), termasuk instalasi sistem bahan bakar tambahan seperti
tangki, pompa pemindah dan area kerja.

4) Memeriksa, memelihara dan memperbaiki sistem panel surya, termasuk penyerap
cahaya, konsentrator, baterai, pompa, kipas, atau struktur pendukung lainnya.

5) Bekerjasama dengan divisi lain untuk perbaikan dan perawatan instalasi air di fasilitas,
termasuk pemeliharaan mesin robin.

6) Inventory gudang dan peralatan kerja mekanik.
7) Mempersiapkan laporan kerja mingguan dan bulanan yang diminta.

Kualifikasi: Apa yang diperlukan agar peran ini berfungsi dengan baik?

● Pendidikan minimal SMA/SMK/Sederajat
● Diutamakan jika memiliki sertifikasi profesi mekanik
● Minimal berpengalaman dibidangnya selama 1 tahun
● Memiliki semangat menjaga dan peduli dengan lingkungan
● Harus seorang yang mampu memberikan solusi
● Memiliki pemikiran mengutamakan pelanggan, memperhatikan detail dan memiliki etika

kerja yang baik
● Mau tinggal on site (di resort) selama hari kerja

Be Adventurous, Learn and Grow, and Make an Impact

Kirim CV Anda ke recruitment@telunasresorts.com


