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Tanggung Jawab Pekerjaan
•

Menyiapkan,

menata

dan

mencatat

dokumen

rencana

pengangkutan

kapal

LNG

(Loading/Discharge Instruction, Instruction for Ballast and Laden Voyage) untuk memastikan
semua dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap.
•

Melakukan perhitungan biaya operasional pelayaran, meliputi bahan bakar bunker, perawatan
kapal dan dry-docking untuk memastikan biaya sesuai anggaran yang telah disetujui.

•

Memantau dan mencatat konsumsi bahan bakar bunker, perawatan kapal, dry-docking dan
aktivitas selama operasi untuk memastikan semua proses diselesaikan secara efektif sesuai
prosedur.

•

Melakukan konsolidasi informasi dan laporan masalah selama kegiatan bongkar muat untuk
memastikan ketersediaan laporan tepat waktu kepada pihak terkait.

•

Siapkan studi kompatibilitas antara kapal dan pantai untuk memastikan semua persyaratan
dan kondisi digabungkan untuk operasi pengiriman yang efektif dan efisien.

•

Menyiapkan Sertifikat Kalibrasi Kapal LNG dari Ditjen Migas dan Surat Keterangan Asal
(Certificate of Origin ) setelah pemuatan LNG dari Kementerian Perdagangan untuk
memastikan semua dokumen pendukung sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan terkait.

Kualifikasi Pekerjaan
•

Minimum Diploma Institut Kelautan (STIP).

•

Pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang perkapalan di industri minyak & gas, lebih disukai
bisnis LNG.

•

Diutamakan memiliki: Nautical (ANT2), Technical (ATT2).

*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@dslng.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.

