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PELUANG KARIER DOSEN TETAP STIE DWI SAKTI BATURAJA Kami berkomitmen mengembangkan pendidikan
tinggi melalui riset, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat. Kami mengajak Anda berpartisipasi dalam
mewujudkan komitmen ini, dengan ketentuan sebagai berikut: A. Kualifikasi Umum: Surat lamaran diketik komputer
dengan kreatif
berbahasa Inggris.Riwayat hidup (CV) dilengkapi nomor telepon seluler
dan email aktif serta
deskripsi diri minimal 500 kata.Ijazah (S-1, S-2) dan transkip nilai (S-1, S-2) yang
dilegalisir masing-masing satu
lembar.Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih
berlaku satu lembar.Bagi yang pernah menjadi dosen atau
tenaga pengajar dapat
dilengkapi dengan surat pengalaman kerja/mengajar yang dikeluarkan oleh
kampus dan
ditandatangani minimal oleh pejabat setingkat dekan, ketua,
atau direktur.Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 dua
lembar.Berkas lamaran dihimpun dalam stofmap warna biru dan
dimasukkan ke dalam amplop. Diberi kode PANSELTPT di pojok kanan atas
amplop. B. Kualifikasi Akademik: Latar belakang pendidikan minimal S-2 Ekonomi
Manajemen, S-2 Ilmu Ekonomi atau yang linier dengan rumpun Ilmu Ekonomi.IPK S-2 minimal 3,25 dan IPK S-1 minimal
3,00 dari
program studi terakreditasi.Mampu berbahasa Inggris aktif.Memiliki keahlian menulis karya ilmiah. C.
Kualifikasi Khusus: Usia maksimal 40 tahun pada tanggal 1 Juli 2015.Tidak dalam ikatan dinas atau bekerja pada
instansi
lain.Bersedia untuk mengabdi penuh minimal lima tahun di
STIE Dwi Sakti Baturaja.Bersedia mengikuti
masa percobaan selama enam bulan.Berkelakuan baik (SKCK dilengkapi setelah lulus
seleksi).Sehat rohani,
jasmani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkoba (surat keterangan sehat dan bebas narkoba dilengkapi setelah
lulus
seleksi).Integritas, loyalitas, kreativitas dan inisiatif
menjadi penilaian dalam proses seleksi. Lamaran
ditujukan kepada Ketua STIE Dwi Sakti Baturaja beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka No 541-A Sukaraya, Baturaja
Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Lamaran dikirim hanya melalui pos. Informasi lulus seleksi
kualifikasi umum, akademik, dan khusus diumumkan melalui website kampus www.stiedwisakti.ac.id tanggal 8 Juli 2015.
Lamaran ditutup tanggal 2 Juli 2015.
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