
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tanggung Jawab Pekerjaan 
 
• Memimpin program Kesehatan Kerja (OH) dan Higiene Industri (IH) secara keseluruhan di DSLNG 

untuk memastikan semua program dilaksanakan sesuai target. 
• Pantau kinerja semua konsultan atau penyedia (misalnya, klinik lokasi, CDC, HAS) untuk 

memenuhi persyaratan dan izin DSLNG. 
• Memantau dan mengatur penyimpanan rekam medis dan kerahasiaannya berdasarkan kebijakan 

dan peraturan DSLNG untuk memastikan rekam medis yang valid dan lengkap dari semua 
karyawan. 

• Mengawasi pelaksanaan Program Manfaat Kesehatan bagi karyawan DSLNG. 
• Memberikan laporan medis kesehatan bulanan kepada Manajer Senior QHSE untuk melihat 

tingkat kesehatan keseluruhan karyawan DSLNG. 
• Mengelola inisiatif kampanye kesehatan untuk menjaga kondisi kesehatan karyawan DSLNG. 
• Memberikan konsultasi MCU kepada karyawan DSLNG untuk mendorong karyawan memiliki 

gaya hidup dan kebugaran yang lebih baik. 
• Melatih dan mengembangkan bawahan di bidang tanggung jawabnya untuk memastikan mereka 

memiliki keterampilan & kemampuan untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam organisasi. 

 
Kualifikasi Pekerjaan 
 

• Minimal Sarjana Kesehatan Kerja atau Kesehatan Masyarakat. 
• Pendidikan tersier dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau QHSE merupakan 

keuntungan. 
• Pengalaman kerja minimal 15 tahun sebagai profesional medis dengan 10 tahun pengalaman 

di perusahaan besar di industri Minyak & Gas (bidang OH / IH). 
 

*Kondisi Spesifik: 
 Berbasis Kontrak (1 tahun untuk tahap awal dengan subyek permanen). 
 
 
Surat Lamaran harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan meliputi daftar 
riwayat hidup, pas photo terbaru, informasi perolehan gaji saat ini serta ekspektasi dan dikirimkan ke 
alamat email: recruitment@donggi-senoro.com dengan menuliskan “Nama Posisi” di subject email 
(tidak lebih dari 300kb). 
 
DSLNG akan menjaga kerahasiaan informasi dari pelamar. Harap diperhatikan bahwa DSLNG tidak 
memungut biaya apapun terhadap kandidat-kandidat dalam proses rekrutmen ini dan tidak 
bertanggung jawab atas pungutan yang diminta oleh bukan perusahaan. Seluruh proses seleksi 
didasarkan pada hasil uji kompetensi dan akan dilakukan secara transparan dan obyektif. 
Hanya kandidat yang memenuhi kriteria yang akan dihubungi. 
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Direktorat : President Director Office 
 
 
Melapor kepada : QHSE Senior Manager 
 
 
Lokasi Kerja        : Site Base 
 


