


 



 















 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  







 



Quality Control (QC) / Quality Assurance (QA) Technician 
Position Code: QC/QA-TechL1 

PT. Duta Wahana Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan peralatan 

penyaringan (filtration manufacturing) yang sedang berkembang. Kami sedang mencari kandidat 

untuk bergabung bersama tim kami sebagai Quality Control (QC) / Quality Assurance (QC) 

technician. Jika anda seorang yang memiliki motivasi, antusiasme dan passion akan pekerjaan 

anda, perusahaan kami adalah tempat yang tepat bagi anda untuk membangun karir anda. 

Silahkan lampirkan lamaran anda sekarang juga! 

Tanggung Jawab: 

 Mengembangkan, memelihara, dan memperbaharui standar prosedur dan standar 

laporan inspeksi 

 Melakukan inspeksi rutin pada produk dan semua tahap produksi untuk memastikan 

produk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan 

 Melakukan inspeksi rutin lainnya untuk memastikan standar kebersihan, prosedur 

keselamatan dan kesehatan kerja, dan standar operasional tahapan produksi memenuhi 

standar kualitas yang telah ditetapkan 

 Memberikan informasi kepada bagian produksi dan manajemen apabila terjadi kekeliruan 

dan produk tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan 

 Mengkalibrasi peralatan pengukuran dan melakukan audit internal secara rutin dan 

professional 

 Mencatat dan mendokumentasikan seluruh data hasil inspeksi dan pengujian dengan 

lengkap dan teliti 

 Mengevaluasi draft laporan dan data hasil inspeksi, mencatat dan melaporkan segala 

penyimpangan pada kualitas produk, standar kebersihan, tahapan produksi, dan prosedur 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

 Memastikan dan menyetujui kualitas produk telah memenuhi standar yang ditetapkan 

sebelum dikirim ke konsumen 

 Mengidentifikasi standar quality control (QC) / quality assurance (QA) yang dapat 

diperbaiki dan ditingkatkan 

 Bekerja sama dengan supervisor dan manajemen dalam menerapkan standar dan/atau 

metode yang lebih baik untuk memastikan: (1) kualitas produk yang dikirim ke konsumen 

selalu terjamin, dan (2) seluruh standar operasional produksi, prosedur kebersihan, dan 

standard keselamatan dan kesehatan kerja selalu terpenuhi 

 Selalu memperbarui pengetahuan tentang pekerjaan dengan membaca publikasi teknis, 

berpartisipasi dalam seminar dan peluang lainnya. 

 Bekerja sama dengan manager dan manajemen, mencari solusi atas feedback dan 

komplain dari customer 

 



Kualifikasi 

 Sarjana Strata 1 (S-1) atau minimal Diploma (D3) jurusan teknik (diutamakan dari Teknik 

Industri atau Teknik Lingkungan) 

 Pengalaman kerja minimal 1-2 tahun di bidang quality control (QC) / quality assurance 

(QA). Fresh graduates sangat disarankan untuk tetap mengajukan lamaran. 

 Memiliki fondasi pengetahuan yang kuat tentang matematika dan aplikasinya (contoh: 

aritmatika, statistika dan aplikasinya) 

 Mengerti tentang konsep, prosedur, dan tata cara pengujian produk dengan 

menggunakan instrument pengukuran (contoh: kalibrasi, sample kontrol, blank test, dll.) 

 Teliti dan perhatian terutama pada hal-hal kecil 

 Mampu bekerja secara independen dengan supervisi yang minimal 

 Mampu bekerja sama di dalam organisasi perusahaan dan memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik (contoh: dapat menjelaskan metodologi pengukuran) 

 Mampu berbahasa Inggris secara pasif dan aktif 

 Mampu menganalisa dan meninterpretasikan data dan informasi yang kompleks 

 Mampu mengangkat beban s/d 20kg jika dibutuhkan 

 Mampu mengoperasikan software Microsoft Office / Google Suite sebagai sarana untuk 

(1) mengatur dan menyimpan data, (2) menganalisa dan mengevaluasi hasil inspeksi, (3) 

mempersiapkan laporan, dan (4) mempresentasikan hasil kerja. 

 

Bagi kandidat yang berminat, silahkan kirim Resume/CV anda ke ivan.jayawan@puretrex.com 

Silahkan gunakan format berikut: “QA/QC-TechL1 : Nama Anda” 

 


