FAQ Proses Rekrutmen PT ELNUSA Tbk (ELNUSA)
+Bagaimana cara mengajukan pendaftaran untuk bergabung dengan ELNUSA?
Tim Rekrutmen ELNUSA hanya menerima aplikasi lamaran melalui halaman karier website ELNUSA. Anda dapat
mengisi proﬁl secara online dan melamar sesuai dengan spesiﬁkasi yang dimiliki.
+Apakah ada kontak atau alamat email yang dapat dihubungi untuk mengirimkan pendaftaran?
Untuk memastikan prosedur dalam proses seleksi, Tim Rekrutmen ELNUSA hanya menerima pendaftaran yang
dilakukan melalu halaman karier website ELNUSA. Tim Rekrutmen Elnusa tidak akan meninjau dan menanggapi
pendaftaran yang dilakukan melalui email maupun melalui pos.
+Apakah saya perlu untuk mengirimkan dokumen pendukung sepert Curriculum Vitae, Ijazah, KTP dan lain lain?
Pada tahap seleksi administrasi, Anda hanya perlu melakukan pengisian proﬁl dan mengunggah dokumen secara
daring. Dokumen ﬁsik lainnya akan dikumpulkan saat Anda dinyatakan lulus ke tahap berikutnya
+Apakah saya diperkenankan untuk melamar di beberapa posisi yang berbeda?
Anda diperkenankan untuk melamar lebih dari satu posisi, dengan saran Anda tetap melamar pada bidang
pekerjaan yang sesuai dengan proﬁl dan kemampuan Anda
+Apakah fakultas dan jurusan menentukan untuk pemilihan pada pekerjaan yang tersedia?
Untuk beberapa bidang pekerjaan, Tim Rekrutmen ELNUSA akan melakukan pemilihan kadidat berdasarkan
fakultas dan jurusan kandidat. Untuk bidang pekerjaan yang lebih umum, Tim Rekrutmen ELNUSA akan
melakukan pemilihan berdasarkan kompetensi dan pengalaman Anda terhadap bidang pekerjaan yang dipilih
dan memenuhi syarat lain untuk lulus seleksi.

FAQ Proses Rekrutmen?
+ Berapa lama saya harus menunggu setelah mengirimkan aplikasi?
Waktu yang dibutuhkan untuk memproses suatu posisi akan berbeda dengan posisi lainnya. Tim Rekrutmen ELNUSA
Hanya akan menghubungi kandidat yang memenuhi persyaratan lulus seleksi administrasi
+Jika saya tidak lulus pada tahap seleksi ini, apakah saya diperkenankan untuk mendaftar kembali?
Peserta yang tidak lulus dapat mendaftarkan diri kembali dalam kurun waktu satu tahun setelah pengumuman tidak
lulus dan selama masih memenuhi persyaratan yang telah ditentukan kemudian.
+Apakah peserta akan gugur di setiap tahapan seleksi?
Setiap tahapan seleksi menggunakan sistem gugur. Hanya calon kandidat yang lulus tahap seleksi yang dapat lanjut ke
tahap seleksi berikutnya.
+Berapa lama waktu seleksi untuk setiap tahapnya?
Waktu seleksi dan pengumuman setiap tahapannya berbeda. Pemberitahuan jadwal setiap tahapan akan
diinformasikan melalui telepon/email resmi ELNUSA kepada calon kandidat yang telah dinyatakan lulus.
+Bagaimana proses pengumuman hasil seleksi?
Hasil seleksi akan diumumkan melalui email kepada masing-masing calon kandidat.

