
Merupakan tujuan Danone untuk menjadi perusahaan FMCG terbaik kelas dunia, dan kini kami fokus pada

minuman dan nutrisi bayi. Danone AQUA, sebagai bagian dari Danone Group, adalah Perusahaan Air Minum di

Indonesia dan produsen no.1 didunia, mengajak Anda untuk mengisi posisi :

PLANT SUPERVISOR (PS)
Technical Trainer, dan

Engineering (Process Engineer/Asset Engineer/Maintenance planner)

Danone AQUA merupakan perusahaan yang terus berkembang dari seluruh aspek setiap tahunnya. Untuk

selalu memenuhi permintaan pasar, Danone AQUA fokus untuk membuat pabrik baru di seluruh lokasi di

Indonesia, khususnya di Sumatra. Bergabunglah bersama Danone AQUA untuk berkontribusi dalam

memberikan hidrasi yang sehat kepada seluruh warga Indonesia.

Kualifikasi :

• Pendidikan minimal S1 Jurusan Teknik dan MIPA

• Berpengalaman minimal 3 tahun di bidang yang terkait

• Menguasai komunikasi dalam Bahasa Inggris dengan baik secara lisan maupun tertulis

• Mengusai pengoperasian komputer (ms word, ms excel, & ms power point)

• Berpengalaman dalam mengelola proyek

• Mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan baik

• Dapat menjadi pemimpin untuk mengarahkan dan mengembangkan anggotanya

• Bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah operasi Danone AQUA

Bagi Anda yang memiliki kualifikasi seperti telah dicantumkan diatas, maka Anda

dapat mendaftarkan diri ke form berikut: https://goo.gl/eySJGv dan membawa CV pada saat

interview.

https://goo.gl/eySJGv


Merupakan tujuan Danone untuk menjadi perusahaan FMCG terbaik kelas dunia, dan kini kami fokus pada

minuman dan nutrisi bayi. Danone AQUA, sebagai bagian dari Danone Group, adalah Perusahaan Air Minum di

Indonesia dan produsen no.1 didunia, mengajak Anda untuk mengisi posisi :

PLANT TECHNICIAN (PT)
(Production and Engineering (Electric & Mechanical )

Danone AQUA merupakan perusahaan yang terus berkembang dari seluruh aspek setiap tahunnya. Untuk

selalu memenuhi permintaan pasar, Danone AQUA fokus untuk membuat pabrik baru di seluruh lokasi di

Indonesia, khususnya di Sumatra. Bergabunglah bersama Danone AQUA untuk berkontribusi dalam

memberikan hidrasi yang sehat kepada seluruh warga Indonesia.

Kualifikasi :

• Berpendidikan minimal D3 jurusan teknik

• Berpengalaman minimal 1 tahun di bidang yang terkait, pengalaman di Industrii Beverage lebih diutamakan

• Menguasai komunikasi dalam Bahasa Inggri s dengan baik secara lisan maupun tertulis

• Mengusai pengoperasian komputer (ms word, ms excel, & ms power point)

• Mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan baik

• Mampu menganalisa trouble shooting machine /autonomous maintenance

• Bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah operasi Danone AQUA

• Mempunyai pengalaman di bidang PLC lebih diutamakan (khusus electric technician)

Bagi Anda yang memiliki kualifikasi seperti telah dicantumkan diatas, maka Anda

dapat mendaftarkan diri ke form berikut: https://goo.gl/eySJGv dan membawa CV pada saat

interview.

https://goo.gl/eySJGv


Merupakan tujuan Danone untuk menjadi perusahaan FMCG terbaik kelas dunia, dan kini kami fokus pada

minuman dan nutrisi bayi. Danone AQUA, sebagai bagian dari Danone Group, adalah Perusahaan Air Minum di

Indonesia dan produsen no.1 didunia, mengajak Anda untuk mengisi posisi :

MACHINE OPERATOR (MO)
(untuk area Produksi)

Danone AQUA merupakan perusahaan yang terus berkembang dari seluruh aspek setiap tahunnya. Untuk

selalu memenuhi permintaan pasar, Danone AQUA fokus untuk membuat pabrik baru di seluruh lokasi di

Indonesia, khususnya di Sumatra. Bergabunglah bersama Danone AQUA untuk berkontribusi dalam

memberikan hidrasi yang sehat kepada seluruh warga Indonesia.

Kualifikasi :

• Berpendidikan minimal D3 jurusan teknik

• Pengalaman minimal 1 tahun di perusahaan minuman/ pengalaman di industri beverage lebih diutamakan

• Berpengalaman dalam mengoperasikan mesin-mesin produksi

• Mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik

• Mampu menganalisa trouble shooting machine /autonomous maintenance

• Bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah operasi Danone AQUA

Bagi Anda yang memiliki kualifikasi seperti telah dicantumkan diatas, maka Anda

dapat mendaftarkan diri ke form berikut: https://goo.gl/eySJGv dan membawa CV pada saat

interview.

https://goo.gl/eySJGv

