Bank BKE saat ini membuka lowongan pekerjaan diberbagai posisi pekerjaan , apabila ada posisi
pekerjaan
sesuai
dengan
pilihan
Anda,
Silakan
mengirimkan
CV
kepada paula.lieoni@bankbke.co.id dengan Subject email: Apply-(Nama Lengkap)-Posisi yang
diminati
BUSINESS
1. Business Development
 Job Description
o Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kredit
o Bertanggung jawab atas produk SPL
 Job Requirement
o Min. D3, diutamakan dari jurusan ekonomi
o Min. Fresh Graduate (S1) / 2 tahun pengalaman (D3)
o Memahami ketentuan OJK, BI dan perundang undangan yang berlaku terkait kegiatan
usaha bank
o Memiliki pemahaman system, prosedur dan persyaratan yang berlaku dalam pelaksanaan
perkreditan
o Memiliki pemahaman tentang hukum perbankan
o Mampu mengoperasikan Microsoft office dengan baik
o Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
o Memiliki kemampuan pemecahan masalah
o Memiliki Integritas yang tinggi
o Persisten/tahan banting
2. Sub-Branch Manager Jemur Sari
 Job Description
o Menyusun rencana usaha dan anggaran berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB)
o Memastikan target pencapaian dana sesuai dengan RBB cabang
o Memastikan kegiatan kantor cabang pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
o Memastikan pelaksanaan APU & PPT, penanganan keluhan nasabah, dan Manajemen
Risiko
o Memastikan koordinasi kantor cabang pembantu berjalan dengan baik
o Memastikan eksposur risiko operasional atas aktivitas cabang pembantu yang dilaporkan
kepada Manajemen Risiko melalui Officer Operasiona
 Job Requirement
o Minimal S1 semua jurusan
o Pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang perbankan
o Menguasai ketentuan BI, OJK, dan peraturan perundang undangan yang berlaku terkait
kegiatan usaha Bank
o Memiliki kemampuan manajerial dan leadership yang baik
o Memiliki kemampuan pemasaran yang baik

o
o
o
o
o
o
o

Memiliki Komunikasi yang baik
Mampu bekerjasama dalam team
Memahami risiko-risiko dalam kegiatan usaha bank
Mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office
Memiliki Integritas yang tinggi
Mampu bekerja di bawah tekanan
Memiliki Kerjasama tim yang baik

3. Sub-Branch Manager Lengkong
 Job Description
o Menyusun rencana usaha dan anggaran berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB)
o Memastikan target pencapaian dana sesuai dengan RBB cabang
o Memastikan kegiatan kantor cabang pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
o Memastikan pelaksanaan APU & PPT, penanganan keluhan nasabah, dan Manajemen
Risiko
o Memastikan koordinasi kantor cabang pembantu berjalan dengan baik
o Memastikan eksposur risiko operasional atas aktivitas cabang pembantu yang dilaporkan
kepada Manajemen Risiko melalui Officer Operasiona
 Job Requirement
o Minimal S1 semua jurusan
o Pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang perbankan
o Menguasai ketentuan BI, OJK, dan peraturan perundang undangan yang berlaku terkait
kegiatan usaha Bank
o Memiliki kemampuan manajerial dan leadership yang baik
o Memiliki kemampuan pemasaran yang baik
o Memiliki Komunikasi yang baik
o Mampu bekerjasama dalam team
o Memahami risiko-risiko dalam kegiatan usaha bank
o Mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office
o Memiliki Integritas yang tinggi
o Mampu bekerja di bawah tekanan
o Memiliki Kerjasama tim yang baik
4. RM Retail Deposit Bandung
 Job Description
o Bertanggungjawab atas terlaksananya pencapaian target pertumbuhan Dana Pihak Ketiga
(DPK) sesuai dengan RBB yang ditetapkan
o Berperan aktif dalam meningkatkan Brand Awareness dan citra perusahaan.
o Melaksanakan pemeliharaan portofolio nasabah dana yang menjadi kelolaannya
o Melaksanakan penerapan APU & PPT

o



Menginformasikan eksposur Risiko Operasional terkait aktivitas Pemasaran Dana kepada
Divisi Manajemen Risiko melalui Koordinator Operasional
Job Requirement
o Minimal S1 semua jurusan
o Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang perbankan
o Memiliki kemampuan pemasaran yang baik
o Berpenampilan menarik, ramah, cakap dan komunikatif
o Memiliki Komunikasi yang baik
o Mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office
o Memiliki integritas yang tinggi
o Mampu bekerja di bawah tekanan
o Memiliki kemampuan benegosiasi yang baik
o Memiliki Kerjasama tim yang baik

5. RM Retail Deposit Jakarta
 Job Description
o Bertanggungjawab atas terlaksananya pencapaian target pertumbuhan Dana Pihak Ketiga
(DPK) sesuai dengan RBB yang ditetapkan
o Berperan aktif dalam meningkatkan Brand Awareness dan citra perusahaan.
o Melaksanakan pemeliharaan portofolio nasabah dana yang menjadi kelolaannya
o Melaksanakan penerapan APU & PPT
o Menginformasikan eksposur Risiko Operasional terkait aktivitas Pemasaran Dana kepada
Divisi Manajemen Risiko melalui Koordinator Operasional
 Job Requirement
o Minimal S1 semua jurusan
o Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang perbankan
o Memiliki kemampuan pemasaran yang baik
o Berpenampilan menarik, ramah, cakap dan komunikatif
o Komunikasi dan negotiation skill yang baik
o Mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office
o Memiliki integritas yang tinggi
o Mampu bekerja di bawah tekanan
o Memiliki kemampuan bernegosiasi yang baik
o Memiliki Kerjasama tim yang baik

