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BMJ berdiri pada tahun 1989 sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi kertas rokok dan pada tahun 1997 
mengembangkan bisnisnya dengan membangun Divisi Packaging yang memproduksi kotak kemasan untuk produk rokok, 
makanan, dan juga beberapa produk seperti foil laminated paper, tiket pesawat terbang, dll.  

Untuk memenuhi tuntutan pelanggan baik dari dalam maupun luar negeri, BMJ senantiasa mengedepankan kualitas produk dan 
layanan berkualitas tinggi untuk memenuhi standar yang dituntut oleh industri dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan 
melalui peningkatan produktifitas dan kualitas tinggi, sesuai dengan visi BMJ untuk menetapkan standar dan menjadi salah 
satu pemasok utama dalam memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan besar berskala global di seluruh penjuru 
dunia, sehingga pada tahun 1993 BMJ mendapatkan Sertifikat ISO 9001 : 2000. 

Selalu Berkembang adalah filosopy BMJ untuk meraih kesuksesan yang tentunya harus didukung oleh orang-orang yang bermutu 
disetiap level jabatan. BMJ terus mencari dan mengajak orang yang dinamis, mempunyai minat dan dedikasi dibidang industri 
untuk bergabung dengan keluarga besar BMJ. 

Saat ini BMJ mencari beberapa kandidat yang mempunyai kualifikasi dan motivasi tinggi untuk mengisi posisi sebagai berikut : 

Recruitment Specialist 
 

Kualifikasi: 

 Usia maksimal 26 tahun 

 Pendidikan S1 Psikologi 
 IPK Minimal 3.00  

 Bersedia bekerja di wilayah Karawang Barat 
 
Fasilitas dan tunjangan yang diberikan bagi calon pekerja yang berhasil antara lain: 

 Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan sebesar 100% 

 Fasilitas Bus antar jemput (Karawang) 

 Fasilitas Makan &  Minum 

 Prestasi kehadiran 

 Jamsostek (Tunjangan Hari Tua, Kematian dan Kecelakaan Kerja) 

 Tunjangan Hari Raya (berdasarkan masa kerja) 

 Pengabdian masa Kerja 

 Dll  
 
Bila anda berminat dengan posisi diatas, silahkan kirimkan lamaran beserta data pendukung lainnya sebelum 
8 November 2010 ke : 

 
Email :  

metta.sari@bmj-indonesia.com 

Contact Person : Metta/081912442144 

http://www.bmj-indonesia.com 

 
 

 

 

 
Tes Seleksi       :  10 November 2010 (Tentative) 

J a m       :  09.00 WIB-Selesai 

Tempat             : Salah satu Hotel di Yogyakarta 
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