
PELUANG KERJA

SAFETY OFFICER

PT Donggi-Senoro LNG (“DSLNG”) membuka lowongan karier untuk posisi berikut dengan 
penempatan di lokasi Kilang DSLNG, Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai:

Memiliki integritas dan standar etik yang baik.
Memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris, baik lisan maupun 
tulisan.
Memiliki kemampuan membuat laporan yang sistematis dan 
informatif secara berkala.
Memiliki inisiatif, interpersonnel dan kemampuan komunikasi yang 
baik serta bekerja di dalam tim.
Memiliki keahlian analitis dan kemampuan memecahkan masalah.
Memiliki komitmen dalam keselamatan kerja.
Memiliki kemampuan bekerja di bawah tekanan, terbiasa 
berhadapan dengan masalah yang beragam yang simultan, dinamis, 
dan bergerak cepat dalam lingkungan kerja.

Melakukan, mengontrol dan memantau kegiatan 
keselamatan di lokasi DSLNG untuk memastikan aspek 
keselamatan terpenuhi sesuai dengan standar dan 
kebijakan perusahaan.

Melakukan audit HSE dan inspeksi area secara berkala 
seperti Audit PTW, Audit Internal ISO 14001, Audit 
Implementasi CSMS, Audit Prakualifikasi CSMS, 
Inspeksi Kendaraan, dan lain sebagainya berdasarkan 
penugasan dari Ketua Tim Keselamatan untuk 
memverifikasi kesesuaian kebijakan, standar, praktik, 
dan DSLNG pedoman.

Memimpin dan melakukan proses penilaian risiko 
untuk memastikan semua potensi bahaya (termasuk 
Izin Kerja) diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik.

Mengelola dan menyampaikan pelatihan keselamatan 
yang diperlukan, acara kampanye, seperti HSE 
Induction, Confined Space Entry, Authorized Gas Tester, 
Working At Height, Defensive Driving Training, PTW 
Awareness, Home Safety, SLC, dan lain sebagainya 
kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan 
DSLNG berbasis pada sifat pekerjaan dan bahaya yang 
terlibat untuk setiap individu termasuk karyawan baru 
dan kontraktor.

Memimpin dan melakukan investigasi insiden untuk 
menentukan akar penyebab dan pengembangan 
tindakan korektif dan berbagi pelajaran dari setiap 
insiden.

Memberikan bantuan kepada ketua tim keselamatan 
dalam meninjau, merevisi, dan mengembangkan 
prosedur keselamatan secara berkala serta efektivitas 
pelaksanaan simulasi keadaan darurat.

Berhubungan dengan semua tim berbasis lokasi/kantor 
terkait mengenai perencanaan, tindakan, pemantauan, 
dan pelaporan HSE kinerja/insiden HSE.

Memimpin Rapat Keselamatan Mitra Bisnis bulanan 
yang berfokus pada peninjauan Kinerja HSE dan 
menyimpulkan tindakan perbaikan.

Mengembangkan, menerapkan, dan memantau 
prosedur terkait keselamatan.

Mengelola dan memantau penyedia APD layanan 
kontrak layanan Penyediaan APD untuk memastikan 
semua APD tersedia sesuai persyaratan.

TANGGUNG JAWAB 
UTAMA

PERSYARATAN UMUMPERSYARATAN KHUSUS

Silakan kirim surat lamaran lengkap, CV, foto terbaru, remunerasi saat ini dan remunerasi yang diharapkan
ke recruitment@dslng.com dan memasukkan kodel lowongan “Nama Posisi” sebagai Subjek email (tidak lebih dari 300kb).

Batas waktu penerimaan berkas lamaran adalah tanggal 15 Juni 2022. 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 objektif.

Hanya kandidat yang memenuhi kriteria yang akan dihubungi.

Sarjana atau Diploma di bidang Teknik lebih disukai.
Bersertifikat NEBOSH atau sejenisnya.
Lisensi Pemerintah (Lisensi AK3 Umum atau 
AK3 MIGAS).
Pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai 
safety professional di perusahaan besar di industri 
Oil & Gas (Memiliki latar belakang operasional lebih 
disukai).


