Field Officer - untuk Sulawesi Tengah (Palu) dan Lombok (Nusa Tenggara Barat)
Tulodo Indonesia merupakan sebuah perusahaan konsultan dan manajemen proyek berbasis internasional
yang berpusat di Jakarta. Organisasi kami mempunyai spesialisasi di bidang perubahan sosial dan perilaku.
Tulodo membantu klien untuk untuk memecahkan permasalahan di bidang kesehatan, pemerintahan,
pendidikan, teknologi, lingkungan, hak asasi, keuangan mikro, air dan sanitasi, dan masih banyak
permasalahan lainnya (www.tulodo.com).
Palu dan Lombok merupakan wilayah kerja Tulodo, yang saat ini berfokus pada pembuatan kampanye
parenting dan perlindungan anak melalui media radio dan daring bagi warga yang terkena bencana tsunami
dan gempa bumi di tahun 2018. Untuk itu Tulodo membutuhkan dua Field Officer; (1) Field Officer yang akan
bekerja secara remote di Palu dan satu Field Officer lainnya akan ditempatkan di Lombok untuk masa kontrak
3.5 bulan.
Tugas dan Tanggung Jawab
● Berkoordinasi dengan mitra lokal, vendor radio, dan masyarakat di daerah yang bersangkutan
● Menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan program
● Menjadi fasilitator dalam proses kegiatan co-design
● Membuat dan mengelola anggaran kegiatan
● Bersama dengan Koordinator Monitoring dan Evaluasi melakukan evaluasi secara berkala
● Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Team Leader secara berkala
Kualifikasi
● Lulusan Diploma/Universitas di bidang wirausaha, bisnis, pemasaran, ilmu sosial, manajemen,
ekonomi, public policy atau development
● Minimal 2 tahun pengalaman bekerja di LSM atau perusahaan swasta sejenis, khususnya dalam
bidang wirausaha, bisnis, pemasaran atau pengembangan kapasitas
● Mampu untuk bekerja dalam tim dan mencapai target sesuai waktu yang ditentukan
● Berpengalaman dalam menjadi fasilitator masyarakat merupakan kelebihan.
● Diutamakan yang pernah bekerja di Palu (atau daerah lainnya di Sulawesi) dan/atau Lombok (Nusa
Tenggara Barat)
● Menguasai komputer (MS. Office dan Google Suite)
● Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan merupakan kelebihan
● Bisa berkendara (SIM C) dan mempunyai kendaraan
● Bisa bekerja dengan supervisi minimal
Cara Melamar
● Mengirim cover letter (maksimal 1 halaman) dan CV (maksimal 4 halaman) ke admin@tulodo.com
sebelum 6 April 2019 dengan subject email: Field Officer (Pilihan Lokasi Palu/Lombok atau keduanya)
● Mencantumkan perkiraan tanggal dapat mulai bekerja di cover letter

