
Vacancy Announcement - Extended Deadline
Provincial Field Officer

Kepulauan Riau dan Kalimantan Selatan
Program: Imunisasi berbasis Human Centered Design (HCD)

Tulodo Indonesia adalah organisasi yang memberikan dukungan konsultan dan manajemen
proyek di Indonesia. Salah satu spesialisasi utama kami adalah perubahan sosial dan perilaku.
Layanan kami termasuk membantu merancang inovasi dan formulasi pemecahan masalah,
mengimplementasikan kegiatan, terutama dalam bidang komunikasi perubahan perilaku,
pelibatan masyarakat, tata kelola dan kebijakan untuk bidang kesehatan, pendidikan, teknologi,
lingkungan, pertanian, hak asasi, keuangan mikro, air dan sanitasi, dan lainnya.

Saat ini, Tulodo Indonesia dipercayai untuk membantu pengembangan cakupan imunisasi di
Indonesia melalui pendekatan Human Centered Design (HCD) Untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan, Tulodo Indonesia akan merekrut masing masing satu (1) Provincial Field Officer untuk
bekerja full time di provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Selatan untuk masa kontrak 8
bulan.

Tugas dan Tanggung Jawab
● Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi hingga kecamatan di

area yang bersangkutan untuk kegiatan-kegiatan di atas.
● Menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan program.
● Menjadi fasilitator dalam pelatihan dan lokakarya di area.
● Membuat dan mengelola anggaran kegiatan.
● Bersama dengan Team Leader melakukan evaluasi secara berkala.
● Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Team Leader secara berkala.

Kualifikasi
● Minimal sarjana S1 atau D4 di bidang kesehatan, komunikasi, sosiologi, administrasi

negara, kebijakan publik, atau disiplin ilmu lain yang relevan. Pendidikan S2 menjadi
nilai plus.

● Minimal 5 tahun pengalaman bekerja di LSM, universitas, swasta, institusi
pemerintahan, khususnya yang bergerak dalam bidang layanan imunisasi, kesehatan
masyarakat, komunikasi untuk perubahan perilaku, atau dari manajemen program,
penelitian, pengembangan kapasitas dari bidang-bidang yang relevan.

● Memiliki pengalaman yang signifikan dalam bekerja sama dengan pemerintah, baik
pemerintah pusat, daerah, atau pun desa.

● Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik.
● Mampu untuk bekerja dalam tim dan mencapai target sesuai waktu yang ditentukan.
● Berpengalaman sebagai fasilitator peningkatan kapasitas.
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● Diutamakan bagi mereka yang memiliki pengalaman bekerja atau berdomisili di
Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat.

● Menguasai komputer (MS. Office, Google Suite, Zoom, Email).
● 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 29 Juli 2021 dengan subject email: Field Officer - Pilihan
Lokasi (Contoh: Field Officer - Kepulauan Riau atau Field Officer - Kalimantan Selatan).

● Mencantumkan perkiraan tanggal dapat mulai bekerja di cover letter.
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