lV.

Tahapan Rekrutmen
NO

KEGIATAN

HARI/TANGGAL

1

Pengumuman

2

Pendaftaran dan kelengkapan dokumen persya ratan

a.
b.

8 s/d 26 Juni 2018
:

Pendaftaran hanya melalui on-line di:
http://rekrutmen-tvri. com
Pelamar wajib melengkapi seluruh berkas lamaran
yang harus diupload ke dalam website.

8 s/d 26 Juni 2018 pukul
22.00 wtB

3

Seleksi Administrasi.

26 s/d 28 Juni 2018

4

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, diumumkan
secara online dan diberitahukan secara langsung
kepada yan g bersan gkutan melalu i i;urat elektron ik

29 Juni 2018

(emaiD.
5

Penqumuman Tertulis dan Psikotest

6

Penqumuman.

7

Wawancara.

8

Penqumuman

.

3 s/d 4 Juli2018
9 Juli 2018

12sld 14 Juli2018
.

17 Juli 2018

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan setiap perubahan jadwal akan diberitahukan kepada
peserta melaluyi email peserta atau mela lu i website www. tvri. co. id

V.

BerkasLamaranSeleksiAdministrasi

1.

Surat lamaran, dengan format sebagaimana terdapat di dalam website http://rekrutmentvri.com.

2.

Pas foto berwarna 4x6cm.
Foto copy Kartu Tanda Penduduk

3.

4.

(lfiP)
Daftar Riwayat Hidup, dengan format sebagaimana terdapat

di

dalam website

htto://rekrutmen-tvri.com.
5.
6.

Vl.

Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir.
Sel uru h dokumen d iu pload ke dalam website hft

p://rekrutmen-tvri.com.

Ketentuan Lain
1.

Berkas administrasi yang akan diproses adalah dokumeniberkas yang lengkap sesuai
dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

2.

3.
4.

Dalam rekrutmen dan seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk
apapun.

Seluruh biaya akomodasi, transport, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang
dikeluarkan oleh peserta selama proses rekrutmen dan seleksi berlangsung, ditanggung
oleh peserta masing-masing.

Masing-masing peserta wajib memantau website http://rekrutmen-tvri.com, karena
Panitia akan menginformasikan perkembangan pelaksaan rekrutmen dan seleksi melalui

website tersebut.
Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan yang tidak benar,
maka Panitia berhak membatalkan hasil seleksi.
7.
Bagi yang lolos seleksi administrasi agar melengkapi berkas lamaran:
a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
b. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional.
Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah.
d. Surat pernyataan tidak memilikiafiliasi dengan partai politik di atas materai.
5.

c.

, 8 Juni 2018

Tenaga Kontrak

