Bundamedik Healthcare System adalah penyelenggara layanan kedokteran professional
pengelola RSIA Bunda Jakarta, RSU Bunda Margonda, RSU Bunda Jakarta, Klinik Spesialis BIC,
Morula IVF Indonesia, Emergency Response, dan beberapa unit bisnis lainnya, di bawah payung
PT. Bundamedik.
Dalam rangka pencapaian strategi objektif, RS Bunda Group membuka kesempatan bekerja
untuk para talenta professional dan energik bergabung mengisi posisi:
Loker Medis :
Health Analyst ( Analis Lab)
Requirement :
Age max 30 years old
Diploma from Health Analyst (Analis Kesehatan) in reputable university
At least 1 year experience as Health Analyst
Has a Valid STR and Phlebotomy Certificate
Good knowledge in using medical tools
Willing to work under shift schedule, including weekends and public holidays
Kabid Medik
Requirement :
Pria / Wanita
Usia maks 40 tahun
Pendidikan min. S2 Kedokteran/Manajemen Administrasi RS
Memiliki pengalaman min. 2 tahun sebagai Kepala Instalasi (UGD, Rawat Jalan, Rawat Inap,
dsbnya)
Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengembangan bisnis akan menjadi nilai
tambah
Memiliki leadership skills dalam lingkup kerja
Asisten Apoteker
Requirement :
Pria/Wanita, usia maks. 30 tahun
Lulusan D3/S1 Farmasi dengan min. IPK 2.75 (untuk PTN) dan 3.00 (untuk PTS)
Memiliki pengalaman selama min. 2 tahun sebagai asisten apoteker di instalasi farmasi akan
lebih diutamakan
Memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian (STRTTK) yang masih berlaku
Menguasai aplikasi computer MS. Office
Diutamakan yang berdomisili di area jabodetabek
Tidak sedang berkuliah
Mampu berempati dan peduli terhadap sesama
Dokter umum
Requirement :
Pria/Wanita, usia maks. 30 tahun
Lulusan dari kedokteran umum
Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku

Memiliki sertifikat ACLS
Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms.Office
Mampu berempati dan peduli terhadap sesama
Terapi Wicara
Requirement :
Usia maks. 30 tahun
Min. D4 Akademi Terapi Wicara
Memiliki STR yang masih berlaku
Memiliki pengalaman min. 1 tahun dibidang yang sama, freshgraduate dipersilahkan melamar
Memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit/Klinik akan lebih diutamakan
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Mampu berdialog dengan berbahasa Inggris akan lebih diutamakan
Berpenampilan menarik, dengan berat badan yang proporsional
Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms. Office (terutama Ms.Word dan Excel)
Bersedia bekerja shift
Koordinator Pelayanan Tumbuh Kembang
Requirement :
Usia maks. 35 tahun
D4 Profesi Terapis
Memiliki STR yang masih berlaku
Memiliki pengalaman min. 2 tahun dibidang yang sama
Memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit/Klinik akan lebih diutamakan
Memiliki kemampuan berkomunikasi dan kepemimpinan yang baik
Mampu berdialog dengan berbahasa Inggris
Berpenampilan menarik, dengan berat badan yang proporsional
Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms. Office (terutama Ms.Word dan Excel)
Bersedia bekerja shift
Apoteker
Requirement :
Pria/Wanita, usia maks. 35 tahun
Lulusan Profesi apoteker dengan min IPK Apt 3.00
Fresh graduate dipersilahkan melamar, memiliki pengalaman selama min. 2 tahun sebagai
apoteker di instalasi farmasi akan lebih diutamakan
Memiliki sertifikat uji kompetensi dan surat tanda registrasi apoteker (STRA) yang masih
berlaku
Menguasai aplikasi computer MS. Office
Diutamakan yang berdomisili di area jabodetabek
Mampu berempati dan peduli terhadap sesama
Perawat OK ( Kamar Operasi )
Requirement :
Wanita
Pendidikan min. S1 Keperawatan Profesi Ners dengan IPK min. 3.00
Usia max. 30 Tahun

Pengalaman kerja 1 tahun di Ruang/Kamar Operasi
Mempunyai STR dan BTCLS yang masih berlaku
Pernah mengikuti Sertifikasi Pelatihan Dasar Kamar Bedah yang dibuktikan dengan adanya
sertifikat terkait
Berpenampilan menarik, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta memiliki
semangat dan komitmen dalam bekerja

Loker Penunjang Medis :
Analis Lab
Qualifications:
Pria dan Wanita
Usia maks. 35 tahun
Lulusan D3 Analis Kesehatan
Memiliki pengalaman min 1 tahun sebagai Analis Lab, memiliki pengalaman di Rumah Sakit
akan lebih diutamakan
Menguasai Ms. Office
Menguasai alat-alat medis terkait
Bersedia bekerja shift
Fisika Medik
Qualifications:
Pria dan Wanita
Usia maks. 35 tahun
Lulusan D3 dan S1 Fisika Medis
Memiliki pengalaman kerja dirumah sakit akan lebih diutamakan, fresh graduate dipersilakan
melamar
Mampu bekerja multitasking & orientasi deadline waktu
Bersedia bekerja shift
Senior Legal Staff
Qualifications:
Female, age max. 30 years
Bachelor degree in Law
At least 4 years of working experiences as legal officer or in the related field, preferable in
hospital
Good knowledge in prepare legal drafting also review contract agreement and other legal
documents
Have knowledge to the regulations in Indonesia, especially in labor law
Good at manage the administration task related to the specific work task
Have a good computer skills
Have a strong communication, interpersonal and problem solving skills with ability to work
independently
Able to work underpressure
Kasir
Requirement :

Wanita, usia maks. 27 tahun
Lulusan D3 / S1 keuangan/akuntansi
Memiliki pengalaman min. 2 tahun sebagai kasir di rumah sakit, fresh graduate dipersilahkan
melamar
Menguasai aplikasi computer MS. Office
Bersedia bekerja shift
Mampu berempati dan peduli terhadap sesama
Staff Desain Interior
Requirement :
Pria
Usia maks. 30 tahun
Lulusan S1 Desain Interior
Memiliki pengalaman min 1 tahun di bidang yang sama, memiliki pengalaman kerja di Rumah
Sakit akan lebih diutamakan
Mampu merancang Mock Up
Mampu menggunakan aplikasi 3D Desain Interior
Mampu bekerja sbg tim, mampu bekerja multitasking
Staff General Standard Management
Requirement :
Pria
Usia maks. 30 tahun
Lulusan S1 dari Jurusan Desain Grafis
Memiliki pengalaman min. 4 tahun di bidang Desain Grafis atau setara
Memiliki selera/cita rasa seni yang tinggi
Memiliki jiwa kepemimpinan serta mampu mengkoordinir pekerjaan/tugas rekan kerja yang
dalam lingkup kerjanya
IT Infrastucture Staff
Requirement :
Pria
Usia maks.28 tahun
Min lulusan S1 jurusan Ilmu Komputer, Teknologi Informatika, atau setara
Memiliki pengalaman min. 1-2 tahun di bidang voice administration
Memiliki pengetahuan mengenai VOIP (SIP, ILBC, RTP, TFTP, dan protokol lain yang terkait)
Menguasai tentang routing protocols (RIP, GSPF, BGF)
Kandidat yang memahami CCNA atau CCNP akan diutamakan
Mampu bekerja di bawah tekanan dan multitasking
Staff Penunjang Medik
Requirement :
Wanita, usia maks. 35 tahun
Lulusan Profesi Dokter yang sudah memiliki pengalaman kerja di Manajemen Rumah Sakit
min. 2 tahun
Memiliki sertifikat ACLS
Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku

Mampu berempati dan peduli terhadap sesama

Lamaran dikirim kan ke :
email : bundamedik@doctor.com atau
RSU Bunda Jakarta
Jl. Teuku Cik Ditiro No.21 Menteng Jakarta Pusat, 10350

