
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tanggung Jawab Pekerjaan 
 

• Merencanakan, menyediakan dan menerapkan teknik dan strategi pencegahan kebakaran, 
pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk semua situasi darurat dan normal. 

• Mengevaluasi dan memelihara kinerja sistem dan peralatan proteksi kebakaran dengan 
melakukan uji kinerja. 

• Menerapkan dan menjalankan program Preventive Maintenance (PM) dan Corrective 
Maintenance (CM) untuk semua sistem proteksi kebakaran tetap & peralatan pemadam 
kebakaran bergerak untuk memastikan semua sistem dapat dioperasikan dan bekerja dengan 
baik setiap saat. 

• Menjaga Fire Stations, tempat latihan Kebakaran, Smoke chamber; stasiun pengisian, 
peralatan dan sumber daya untuk memastikan tingkat kesiapan dan ketertiban sesuai dengan 
prosedur dan instruksi kerja. 

• Secara aktif tanggap darurat dan siap selama 24 jam kerja sehari di lokasi, menjaga kebugaran 
fisik sebagai petugas pemadam kebakaran dan penyelamat dalam standar tinggi. 
 

Kualifikasi Pekerjaan 
 

• Minimum Gelar Diploma (D3) dalam disiplin apapun 
• Minimal 5 tahun pengalaman kerja sebagai Emergency Response dan Komandan Pemadam 

Kebakaran bersertifikat di Perusahaan Minyak & Gas, atau LNG atau Petrokimia. Lebih 
disukai memiliki sertifikasi Firefighter level B (oleh Pemerintah), IRATA Level II, IMO level 1, 
First Aider Level III 

• Penempatan kerja untuk di daerah Luwuk, oleh sebab itu lebih disukai jika kandidat berasal 
dari wilayah Luwuk, Banggai dan sekitarnya. 
 

*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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