
 

 
 

PENGUMUMAN RECRUITMENT MOBILIZER 
PROGRAM Youth Enterprenuership and Emloyment Support Service (YESS) 

Nomor : B-48261/KU.200/I.9.1/09/2020 
 
 
 
Kami Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) melalui program Youth 
Entreprenuership and Employment Support Service (YESS) yang didukung Oleh 
International Fund for Agriculture Development IFAD melakukan program peningkatan 
kapasaitas anak muda di Jawa Timur   Kami mengundang kandidat yang berdedikasi tinggi, 
memiliki kapasitas dan kapabilitas dan dengan semangat yang sama membangun anak 
muda dan komunitas untuk bergabung dengan tim kami sebagai: 
  
Posisi                               : Mobilizer  
Program                           : Youth Enterprenuership and Emloyment Support Service 

(YESS) 
Lokasi                              : Kabupaten Malang, Pasuruan, Tulungagung, Pacitan  
Jabatan Atasan               : Ketua District Implementation Team (DIT) 
Status Karyawan             : Kontrak 5 Bulan – kemungkinan di perpanjang 
Tanggal Mulai                  : September 2020 
  
Kandidat yang berhasil akan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Program Youth 
Enterprenuership and Emloyment Support Service (YESS) di Jawa Timur 

Persyaratan Keterampilan, Pendidikan, dan Pengalaman Minimal: 

 Pengetahuan dan kualifikasi yang relevan sampai dengan tingkat sarjana 

 Minimal berpengalaman 2 tahun di pertanian, peternakan, pendidikan dan atau 
pendampingan masyarakat. 

 Mendemonstrasikan kemampuan untuk mengatur kegiatan di masyarakat. 

 Kemampuan komputer tingkat tinggi termasuk , PPT, MS Word dan Excel 

 Kemampuan mengorganisasikan kegiatan pendampingan pelatihan dan advokasi  
dengan baik dan selalu tepat waktu 

 Mampu bekerja secara independen maupun bekerjasama tim  dengan pengawasan 
terbatas 

 Mampu bekerja sama dalam tim dengan kemampuan interpersonal yang baik 

 Memiliki kemampuan yang baik dalam mengorganisasikan, memprioritaskan, serta 
dapat mengerjakan banyak tugas. 

 Mampu mengatur dan menyimpan informasi rahasia. 

 Mampu bekerja sama dengan orang berlatar belakang budaya yang berbeda. 

 Bersedia bekerja di Kabupaten yang di tunjuk 

Disenangi tetapi tidak wajib: 

·        Berpengalaman bekerja dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) 
·        Berdomisili di lokasi program (bersedia berdomisili di lokasi). 
·        Mampu berbahasa satu atau lebih bahasa di di Jawa Timur 
·        Punya pengalaman kerja di lembaga donor 

  
Bagi yang berminat, silahkan mengirimkan lamaran Anda beserta daftar riwayat hidup ke 

alamat email : yess@polbangtanmalang.ac.id 



 

 

sebelum tanggal 7 September 2020. Harap mencantumkan kode “MOBILIZER _Nama 
Kabupaten ”pada judul e-mail. 
Hanya yang memenuhi persyaratan yang akan kami hubungi untuk proses seleksi 
selanjutnya.    
 
Tim  
Rekrutmen YESS 
 


