Lampiran 6.2
Nomor
Revisi
Pendaftaran Lowongan:
Berikut adalah langkah – langkah untuk pendaftaran lowongan:

1.

Lakukan registrasi agar dapat apply lowongan. Klik link ‘di sini’.

: WIKA-MIF-IK-00.00
: 00

2.

Isi form registrasi.

Keterangan tombol :
Kembali

Klik untuk kembali ke halaman sebelumnya

Daftar

Klik daftar untuk registrasi

Keterangan field :
Registrasi


Email

Berisi nomor urut



Password

Berisi posisi karir yang tersedia



Confirm Password

Berisi lokasi test

Isikan alamat email, serta kata kunci, lalu klik daftar kemudian akan muncul tampilan seperti berikut:

Pendaftaran akun telah berhasil. Silahkan cek email yang masuk ke email yang terdaftar seperti gambar berikut:

Klik link yang tersedia pada email tersebut, dan akan diarahkan kembali ke halaman portal karir kemudian akan muncul
halaman berikut:

Klik tombol “disini” untuk login menggunakan email yang telah di daftarkan.
3.

Isi email dan password di form login.

4.

Klik tombol login maka akan tampil halaman sebagai berikut:

Keterangan field :
Data Pribadi


Email (*)

Berisi alamat email



Nama Lengkap (*)

Isikan nama lengkap sesuai KTP



Nomor Identitas (KTP) (*)

Isikan nomor identitas (KTP)



Nama Panggilan

Isikan nama panggilan



Tempat dan Tanggal Lahir

Isikan tempat dan pilih tanggal lahir



Jenis Kelamin (*)

Pilih jenis kelamin



Agama/Kepercayaan (*)

Pilih agama/kepercayaan



Warga Negara (*)

Pilih warga Negara



Alamat (*)

Isikan alamat



Propinsi (*)

Pilih propinsi



Kabupaten/Kota (*)

Pilih kabupaten/kota



Kecamatan (*)

Pilih kecamatan



Kelurahan (*)

Pilih kelurahan



RT/RW (*)

Isikan RT / RW



Telepon

Isikan nomor telepon



HP (*)

Isikan nomor HP



NPWP

Isikan nomor NPWP



Status Perkawinan (*)

Klik untuk pilih status perkawinan



Foto

Klik untuk unggah foto



Gaji Yang Diharapkan (*)

Isikan nominal gaji yang diharapkan



Gaji Sekarang

Isikan nominal gaji sekarang



Kapan Siap Kerja (*)

Klik untuk pilih waktu siap kerja



CV

Klik untuk unggah CV



TOEFL

Isikan nilai TOEFL

(*) Wajib Diisi
Klik Kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau klik Simpan & Lanjutkan untuk menyimpan
data dan melanjutkan proses.

5.

Saat klik Simpan & Lanjutkan, akan muncul halaman riwayat keluarga seperti berikut:

Keterangan tombol :
Tambah Data Keluarga

Klik untuk kembali ke halaman sebelumnya

Saat klik Tambah Data Keluarga, akan muncul halaman berikut:

Data Keluarga


Hubungan Keluarga

Klik untuk pilih hubungan keluarga



Nama Lengkap (*)

Berisi nama lengkap



No Induk Kependudukan (*)

Isikan nomor identitas (KTP)



Telepon

Isikan nomor telepon



Tanggungan

Klik untuk memilih status tanggungan



Alamat

Isikan alamat



Propinsi

Pilih propinsi



Kabupaten/Kota

Pilih kabupaten/kota



Kecamatan

Pilih kecamatan



Kelurahan

Pilih kelurahan



RT/RW

Isikan RT dan RW



Jenjang Pendidikan

Klik untuk pilih jenjang pendidikan



Tempat dan Tanggal Lahir

Isikan tempat dan pilih tanggal lahir



Jenis Kelamin (*)

Klik untuk pilih jenis kelamin



Agama/Kepercayaan (*)

Klik untuk pilih agama/kepercayaan



Pekerjaan

Klik untuk pilih kepercayaan



Status Perkawinan

Klik untuk pilih status perkawinan



File

Klik untuk pilih dokumen yang akan diunggah



Status Meninggal

Klik untuk pilih status meninggal

Klik Kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau klik Simpan & Lanjutkan untuk menyimpan data dan
melanjutkan proses sampai selesai.

6.

Apabila sudah selesai melengkapi data pelamar, kembali ke halaman beranda.

Keterangan tombol :
Detail

Klik untuk melihat detail lowongan

Apply

Klik untuk mengajukan lamaran

Lihat Resume Saya

Klik untuk melihat resume

Ubah Password

Klik untuk mengubah kata kunci

7.

Klik Detail, maka akan muncul pop-up windows seperti berikut:

Keterangan tombol :
Lihat Peta/Petunjuk arah yang lebih besar

Klik untuk melihat Peta/Petunjuk arah yang
lebih besar

8.

Klik tombol Apply, maka akan muncul halaman seperti berikut:

Keterangan tombol :
Kembali

Klik untuk kembali ke halaman sebelumnya

Apply

Klik untuk menyetujui lokasi test

Keterangan field :
Pilih Lokasi Test


9.

Pilih Lokasi Test Anda

Klik untuk memilih daerah tempat
diselenggarakannnya test

Saat sudah memilih salah satu lokasi test dan telah menekan tombol Apply, maka akan muncul halaman
seperti berikut:

