We are looking

for talented person

Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan
penerapan aturan (regulator) di industri pasar modal. SRO terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT
Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KPEI
berfungsi menjalankan kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
KPEI saat ini membuka kesempatan bagi kandidat terbaik untuk bergabung sebagai karyawan
untuk posisi-posisi sebagai berikut:
Staf Unit Ekuiti
Staf Unit Surat Utang & Derivatif
Senior Staf Unit Surat Utang & Derivatif
Staf Unit Pinjam Meminjam Efek & REPO
Staf Unit Analisis Risiko
Staf Unit Pemantauan Risiko
Staf Unit Riset dan Pengembangan Bisnis

Staf Unit Manajemen Proyek - Analis Bisnis
Staf Unit Pengembangan Sistem Bisnis
Staf Unit Dukungan Aplikasi
Staf Unit Dukungan Teknis - Network Administrator
Staf Unit Komunikasi dan Informasi Publik
Staf Unit Pemenuhan Standar dan Tata Kelola Perusahaan

See more at

bit.ly/FormPendaftaranKPEI
Untuk informasi lebih lanjut hubungi bit.ly/livechatkami

We are looking for talented person

STAF UNIT EKUITI
Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan
aturan (regulator) di industri pasar modal. SRO terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KPEI berfungsi menjalankan
kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
KPEI saat ini membuka kesempatan bagi kandidat terbaik untuk bergabung sebagai karyawan dengan
kualifikasi sebagai berikut:
1. Minimum S1 IPK 3.0 dengan latar belakang jurusan Ekonomi Akuntansi/ Manajemen/ Pembangunan/
Administrasi Niaga
2. Memiliki pengalaman minimal 1 tahun pada posisi yang sama
3. Memiliki kemampuan di bidang: Capital Market Product & Business Operation, Investasi, Manajemen
Risiko, Good Corporate Governance, dan Capital Market Regulation.
4. Memiliki sertifikat Pasar Modal antara lain: WMI/WPPE/WPEE (lebih diutamakan)
5. Memiliki kemampuan menulis dan berbicara dalam bahasa inggris dengan baik
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
7. Memiliki keterampilan komputer dengan sangat baik (Ms. Office)
Kami hanya menerima dan memproses lamaran melalui online. Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan
terbaik yang terpanggil untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya.

Setiap pelamar diwajibkan memiliki akun Google dan mengisi formulir pendaftaran melalui link:

bit.ly/FormPendaftaranKPEI
Untuk informasi lebih lanjut hubungi bit.ly/livechatkami

We are looking for talented person

STAF UNIT SURAT UTANG
& DERIVATIF
Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan
aturan (regulator) di industri pasar modal. SRO terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KPEI berfungsi menjalankan
kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
KPEI saat ini membuka kesempatan bagi kandidat terbaik untuk bergabung sebagai karyawan dengan
kualifikasi sebagai berikut:
1. Minimum S1 IPK 3.0 dengan latar belakang jurusan Ekonomi Akuntansi/ Manajemen/ Pembangunan/
Administrasi Niaga
2. Memiliki pengalaman minimal 1 tahun pada posisi yang sama
3. Memiliki kemampuan di bidang: Capital Market Product & Business Operation, Investasi, Manajemen
Risiko, Good Corporate Governance, dan Capital Market Regulation.
4. Memiliki sertifikat Pasar Modal antara lain: WMI/WPPE/WPEE (lebih diutamakan)
5. Memiliki kemampuan menulis dan berbicara dalam bahasa inggris dengan baik
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
7. Memiliki keterampilan komputer dengan sangat baik (Ms. Office)
Kami hanya menerima dan memproses lamaran melalui online. Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan
terbaik yang terpanggil untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya.

Setiap pelamar diwajibkan memiliki akun Google dan mengisi formulir pendaftaran melalui link:

bit.ly/FormPendaftaranKPEI
Untuk informasi lebih lanjut hubungi bit.ly/livechatkami

We are looking for talented person

SENIOR STAF UNIT SURAT
UTANG & DERIVATIF
Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan
aturan (regulator) di industri pasar modal. SRO terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KPEI berfungsi menjalankan
kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
KPEI saat ini membuka kesempatan bagi kandidat terbaik untuk bergabung sebagai karyawan dengan
kualifikasi sebagai berikut:
1. Minimum S1 IPK 3.0, latar belakang jurusan Ekonomi Akuntansi/ Manajemen/ Pembangunan/
Administrasi Niaga
2. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun pada posisi yang dibutuhkan
3. Memiliki kemampuan di bidang: Capital Market Product & Business Operation, Investasi, Manajemen
Risiko, Good Corporate Governance, Capital Market Regulation, Debt Securities, Regulasi Bank Indonesia
CCP SBNT dan Produk Perbankan OTCD
4. Memiliki sertifikat Pasar Modal antara lain: WMI/WPEE/WPPE (lebih diutamakan)
5. Memiliki kemampuan menulis dan berbicara dalam bahasa inggris dengan baik
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
7. Memiliki keterampilan komputer dengan sangat baik (Ms. Office)
Kami hanya menerima dan memproses lamaran melalui online. Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan
terbaik yang terpanggil untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya.

Setiap pelamar diwajibkan memiliki akun Google dan mengisi formulir pendaftaran melalui link:

bit.ly/FormPendaftaranKPEI
Untuk informasi lebih lanjut hubungi bit.ly/livechatkami

We are looking for talented person

STAF UNIT PINJAM
MEMINJAM EFEK & REPO
Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan
aturan (regulator) di industri pasar modal. SRO terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KPEI berfungsi menjalankan
kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
KPEI saat ini membuka kesempatan bagi kandidat terbaik untuk bergabung sebagai karyawan dengan
kualifikasi sebagai berikut:
1. Minimum S1 IPK 3.0, latar belakang jurusan Ekonomi Akuntansi/ Manajemen/ Pembangunan/
Administrasi Niaga
2. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun pada posisi yang dibutuhkan
3. Memiliki kemampuan di bidang: Capital Market Product & Business Operation, Investasi, Manajemen
Risiko, Good Corporate Governance, dan Capital Market Regulation.
4. Memiliki sertifikat Pasar Modal antara lain: WMI/WPEE/WPPE (lebih diutamakan)
5. Memiliki kemampuan menulis dan berbicara dalam bahasa inggris dengan baik
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
7. Memiliki keterampilan komputer dengan sangat baik (Ms. Office)
Kami hanya menerima dan memproses lamaran melalui online. Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan
terbaik yang terpanggil untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya.

Setiap pelamar diwajibkan memiliki akun Google dan mengisi formulir pendaftaran melalui link:

bit.ly/FormPendaftaranKPEI
Untuk informasi lebih lanjut hubungi bit.ly/livechatkami

We are looking for talented person

STAF UNIT ANALISIS RISIKO
Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan
aturan (regulator) di industri pasar modal. SRO terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KPEI berfungsi menjalankan
kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
KPEI saat ini membuka kesempatan bagi kandidat terbaik untuk bergabung sebagai karyawan dengan
kualifikasi sebagai berikut:
1. Minimum S1 IPK 3.0, latar belakang jurusan Ekonomi Akuntansi/ Manajemen/ Pembangunan/
Administrasi Niaga / Statistika
2. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun pada posisi yang dibutuhkan
3. Memiliki kemampuan di bidang: Capital Market Product & Business Operation, Investasi, Manajemen
Risiko, Good Corporate Governance, dan Capital Market Regulation.
4. Memiliki sertifikat Pasar Modal antara lain: WMI/WPEE/WPPE (lebih diutamakan)
5. Memiliki kemampuan menulis dan berbicara dalam bahasa inggris dengan baik
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
7. Memiliki keterampilan komputer dengan sangat baik (Ms. Office)
Kami hanya menerima dan memproses lamaran melalui online. Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan
terbaik yang terpanggil untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya.

Setiap pelamar diwajibkan memiliki akun Google dan mengisi formulir pendaftaran melalui link:

bit.ly/FormPendaftaranKPEI
Untuk informasi lebih lanjut hubungi bit.ly/livechatkami

We are looking for talented person

STAF UNIT PEMANTAUAN RISIKO
Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan aturan
(regulator) di industri pasar modal. SRO terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
(KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KPEI berfungsi menjalankan kegiatan kliring dan fungsi
penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
KPEI saat ini membuka kesempatan bagi kandidat terbaik untuk bergabung sebagai karyawan dengan kualifikasi
sebagai berikut:
1. Minimum S1 IPK 3.0, latar belakang jurusan Ekonomi Akuntansi/ Manajemen/ Pembangunan/ Administrasi Niaga/
Statistika
2. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun pada posisi yang dibutuhkan
3. Memiliki kemampuan di bidang: Capital Market Product & Business Operation, Investasi, Manajemen Risiko, Good
Corporate Governance, dan Capital Market Regulation.
4. Memiliki sertifikat Pasar Modal antara lain: WMI/WPEE/WPPE (lebih diutamakan)
5. Memiliki kemampuan menulis dan berbicara dalam bahasa inggris dengan baik
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
7. Memiliki keterampilan komputer dengan sangat baik (Ms. Office)
Kami hanya menerima dan memproses lamaran melalui online. Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan terbaik yang
terpanggil untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya.

Setiap pelamar diwajibkan memiliki akun Google dan mengisi formulir pendaftaran melalui link:

bit.ly/FormPendaftaranKPEI
Untuk informasi lebih lanjut hubungi bit.ly/livechatkami

We are looking for talented person

STAF RISET DAN
PENGEMBANGAN BISNIS
Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan
aturan (regulator) di industri pasar modal. SRO terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KPEI berfungsi menjalankan
kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
KPEI saat ini membuka kesempatan bagi kandidat terbaik untuk bergabung sebagai karyawan dengan
kualifikasi sebagai berikut:
1. Minimum S1 IPK 3.0, latar belakang jurusan Ekonomi Akuntansi/ Manajemen/ Pembangunan/
Administrasi Niaga/ Statistika
2. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun pada posisi yang dibutuhkan
3. Memiliki kemampuan di bidang: Capital Market Product & Business Operation, Investasi, Manajemen
Risiko, Good Corporate Governance, Macro Economy dan Capital Market Regulation.
4. Memiliki sertifikat Pasar Modal antara lain: WMI/WPEE/WPPE (lebih diutamakan)
5. Memiliki kemampuan menulis dan berbicara dalam bahasa inggris dengan baik
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
7. Memiliki kemampuan mempersiapkan materi presentasi dan melakukan presentasi dengan baik.
8. Memiliki keterampilan komputer dengan sangat baik (Ms. Office)
Kami hanya menerima dan memproses lamaran melalui online. Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan
terbaik yang terpanggil untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya.

Setiap pelamar diwajibkan memiliki akun Google dan mengisi formulir pendaftaran melalui link:

bit.ly/FormPendaftaranKPEI
Untuk informasi lebih lanjut hubungi bit.ly/livechatkami

We are looking for talented person

STAF UNIT MANAJEMEN PROYEK
ANALIS BISNIS

Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan
aturan (regulator) di industri pasar modal. SRO terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KPEI berfungsi menjalankan
kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
KPEI saat ini membuka kesempatan bagi kandidat terbaik untuk bergabung sebagai karyawan dengan
kualifikasi sebagai berikut:
1. Minimum S1 IPK 3.0, latar belakang jurusan Ekonomi Bisnis/ Teknik Industri/ IT (Diutamakan IT)
2. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun pada posisi yang dibutuhkan
3. Memiliki kemampuan di bidang: Manajemen Proyek, Manajemen Risiko, Good Corporate Governance,
Capital Market Regulation, Capital Market Product & Business Operation, dan Project Quality Assurance.
4. Memiliki sertifikat Pasar Modal antara lain: WMI/WPEE/WPPE (lebih diutamakan)
5. Memiliki kemampuan menulis dan berbicara dalam bahasa inggris dengan baik
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
7. Memiliki keterampilan komputer dengan sangat baik (Ms. Office)
Kami hanya menerima dan memproses lamaran melalui online. Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan
terbaik yang terpanggil untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya.

Setiap pelamar diwajibkan memiliki akun Google dan mengisi formulir pendaftaran melalui link:

bit.ly/FormPendaftaranKPEI
Untuk informasi lebih lanjut hubungi bit.ly/livechatkami

We are looking for talented person

STAF UNIT PENGEMBANGAN
SISTEM BISNIS
Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan
aturan (regulator) di industri pasar modal. SRO terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KPEI berfungsi menjalankan
kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
KPEI saat ini membuka kesempatan bagi kandidat terbaik untuk bergabung sebagai karyawan udengan
kualifikasi sebagai berikut:
1. Minimum S1 IPK 2.75, latar belakang jurusan Teknik Informasi atau Ilmu Komputer
2. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun pada posisi yang sama
3. Memiliki kemampuan di bidang: Capital Market Product & Business Operation, Enterprise Architecture,
Manajemen Proyek, Manajemen Risiko, Good Corporate Governance, dan Capital Market Regulation.
4. Memiliki pengalaman sebagai IT project management
5. Memiliki kemampuan yang kuat dalam analisis sistem
Kami hanya menerima dan memproses lamaran melalui online. Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan
terbaik yang terpanggil untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya.

Setiap pelamar diwajibkan memiliki akun Google dan mengisi formulir pendaftaran melalui link:

bit.ly/FormPendaftaranKPEI
Untuk informasi lebih lanjut hubungi bit.ly/livechatkami

We are looking for talented person

STAF UNIT
DUKUNGAN APLIKASI
Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan
aturan (regulator) di industri pasar modal. SRO terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KPEI berfungsi menjalankan
kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
KPEI saat ini membuka kesempatan bagi kandidat terbaik untuk bergabung sebagai karyawan dengan
kualifikasi sebagai berikut:
1. Minimum S1 IPK 2.75, latar belakang jurusan Teknik Informasi atau Ilmu Komputer
2. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun pada posisi yang sama
3. Memiliki kemampuan di bidang: Arsitektur Komputer, Capital Market Product & Business Operation,
Manajemen Proyek, Manajemen Risiko, Good Corporate Governance, dan Capital Market Regulation.
4. Memiliki sertifikat: CISA, dan COBIT (lebih diutamakan)
5. Memiliki pengalaman sebagai IT Project Management
Kami hanya menerima dan memproses lamaran melalui online. Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan
terbaik yang terpanggil untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya.

Setiap pelamar diwajibkan memiliki akun Google dan mengisi formulir pendaftaran melalui link:

bit.ly/FormPendaftaranKPEI
Untuk informasi lebih lanjut hubungi bit.ly/livechatkami

We are looking for talented person

STAF UNIT DUKUNGAN TEKNIS
NETWORK ADMINISTRATOR

Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan
aturan (regulator) di industri pasar modal. SRO terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KPEI berfungsi menjalankan
kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
KPEI saat ini membuka kesempatan bagi kandidat terbaik untuk bergabung sebagai karyawan dengan
kualifikasi sebagai berikut:
1. Minimum S1 IPK 2.75, latar belakang jurusan Teknik Informasi atau Ilmu Komputer
2. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun pada posisi yang sama
3. Memiliki kemampuan di bidang: Perangkat Keras IT, Perangkat Lunak IT, Jaringan, Capital Market
Product & Business Operation, Manajemen Proyek, Manajemen Risiko, Good Corporate Governance, dan
Capital Market Regulation.
4. Memiliki sertifikat: CISA, COBIT, dan Information Security Certification (lebih diutamakan)
Kami hanya menerima dan memproses lamaran melalui online. Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan
terbaik yang terpanggil untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya.

Setiap pelamar diwajibkan memiliki akun Google dan mengisi formulir pendaftaran melalui link:

bit.ly/FormPendaftaranKPEI
Untuk informasi lebih lanjut hubungi bit.ly/livechatkami

We are looking for talented person

STAF UNIT KOMUNIKASI
DAN INFORMASI PUBLIK
Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan
penerapan aturan (regulator) di industri pasar modal. SRO terdiri dari PT Bursa Efek
Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI). KPEI berfungsi menjalankan kegiatan kliring dan fungsi penjaminan
penyelesaian transaksi bursa.
KPEI saat ini membuka kesempatan bagi kandidat terbaik untuk bergabung sebagai karyawan
dengan kualifikasi sebagai berikut:
1. Minimum S1 IPK 3.0, latar belakang jurusan Ilmu Komunikasi/ Hubungan Internasional
2. Memiliki pengalaman minimal 2-3 tahun pada posisi yang sama
3. Memiliki kemampuan di bidang: Kesekretariatan, Komunikasi, Relasi Media, Good
Corporate Governance, Capital Market Regulation, dan Capital Market Product & Business
Operation
4. Memiliki kemampuan menulis dan berbicara dalam Bahasa Inggris dengan baik
5. Memiliki sertifikat: Public Relation Certification (lebih diutamakan)
6. Memiliki kemampuan pada bidang desain (Corel Draw, Adobe Photoshop)
Kami hanya menerima dan memproses lamaran melalui online. Hanya pelamar yang
memenuhi syarat dan terbaik yang terpanggil untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya.

Setiap pelamar diwajibkan memiliki akun Google dan mengisi formulir pendaftaran melalui link:

bit.ly/FormPendaftaranKPEI
Untuk informasi lebih lanjut hubungi bit.ly/livechatkami

We are looking for talented person

STAF UNIT PEMENUHAN STANDAR
DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan aturan
(regulator) di industri pasar modal. SRO terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
(KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KPEI berfungsi menjalankan kegiatan kliring dan fungsi
penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
KPEI saat ini membuka kesempatan bagi kandidat terbaik untuk bergabung sebagai karyawan dengan kualifikasi
sebagai berikut:
1. Minimum S1 IPK 3.0, latar belakang jurusan Ekonomi Akuntansi/ Manajemen/ Pembangunan/ Administrasi Niaga/
Sistem Informasi
2. Memiliki pengalaman minimal 2-3 tahun pada posisi yang sama
3. Memiliki pengetahuan di bidang: Capital Market Product & Business Operation, Investasi, Manajemen Risiko,
Capital Market Regulation, Standar Tata Kelola (antara lain: ISO 9001, ISO 31000, ISO 270001, ISO 22301, ISO
37001).
4. Memiliki pemahaman akan ISO, memiliki sertifikasinya lebih diutamakan
Kami hanya menerima dan memproses lamaran melalui online. Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan terbaik
yang terpanggil untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya.

Setiap pelamar diwajibkan memiliki akun Google dan mengisi formulir pendaftaran melalui link:

bit.ly/FormPendaftaranKPEI
Untuk informasi lebih lanjut hubungi bit.ly/livechatkami

We are looking for talented person

STAF UNIT
PENGEMBANGAN PASAR
Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan aturan
(regulator) di industri pasar modal. SRO terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
(KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KPEI berfungsi menjalankan kegiatan kliring dan fungsi
penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
KPEI saat ini membuka kesempatan bagi kandidat terbaik untuk bergabung sebagai karyawan dengan kualifikasi
sebagai berikut:
1. Minimum S1 IPK 3.0, latar belakang jurusan Ekonomi Akuntansi/ Manajemen/ Pembangunan/ Administrasi Niaga/
Teknik Industri/ Statistika.
2. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun pada posisi yang sama
3. Memiliki pengetahuan di bidang: Capital Market Product & Business Operation, Investasi, Manajemen Risiko, Good
Corporate Governance, Capital Market Regulation, Digital Marketing.
4. Memiliki sertifikat Pasar Modal antara lain: WMI/WPEE/WPPE (lebih diutamakan)
5. Memiliki kemampuan menulis dan berbicara dalam Bahasa Inggris dengan baik
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
7. Memiliki keterampilan komputer dengan sangat baik (Ms. Office)
8. Memiliki sertifikat Marketing (lebih diutamakan)
Kami hanya menerima dan memproses lamaran melalui online. Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan terbaik
yang terpanggil untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya.
Setiap pelamar diwajibkan memiliki akun Google dan mengisi formulir pendaftaran melalui link:

bit.ly/FormPendaftaranKPEI
Untuk informasi lebih lanjut hubungi bit.ly/livechatkami

