4.0 CAREER EXPO 2019
PAPERLESS JOB FAIR BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PERTAMA DI JAWA TENGAH

“4.0 CAREER EXPO 2019“
Konsekuensi dari era globalisasi menyebabkan persaingan dalam dunia kerja bukan hanya dalam tingkat nasional
bahkan sudah sampai dengan persaingan tingkat internasional.
Jumlah pengangguran dari tahun ke tahun pun terus meningkat. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah,Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018 mencapai 4,51%, dengan jumlah
pengangguran mencapai 814.347 orang. Di lain pihak, perusahaan mengeluhkan semakin sulit mendapatkan
kandidat yang benar-benar sesuai, mengingat bahwa ada banyak kandidat yang tersedia tetapi sangat sedikit
yang memiliki kualifikasi maupun informasi yang memadai.
Berdasarkan pemikiran tersebut, PT. Raditya Intra Media dan PT. Indonesian People Power akan menyelenggarakan
“4.0 CAREER EXPO 2019” untuk menjadi fasilitator dalam menyatukan kepentingan dunia usaha dan industri
sebagai penyedia lapangan kerja. “4.0 CAREER EXPO 2019” merupakan kegiatan job fair yang diikuti oleh
perusahaan-perusahaan dari berbagai bidang usaha di wilayah Jawa Tengah. Dengan mengusung tema berbasis
industri 4.0, seluruh kegiatan job fair akan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan
teknologi informasi dimulai dari registrasi peserta, rekrutmen hingga seleksi pelamar (screening data pelamar dan
pelaksanaan psikotes). Dengan aplikasi teknologi informasi, kegiatan job fair dapat dilakukan dengan efisien, efektif
serta ramah lingkungan (paperless).

ON EVENT

Job Fair
“4.0 CAREER EXPO 2019” akan diikuti oleh
100 Perusahaan se-Jawa Tengah dengan
lebih dari 1000 lowongan pekerja dan lebih
dari 5000 pengunjung.

Talkshow
Kegiatan jobfair juga akan dilengkapi
dengan Talkshow untuk membekali peserta
agar mampu bersaing mendapatkan
pekerjaan di era Industri 4.0 ini.

Dimeriahkan dengan Festival Kuliner
Nusantara bekerjasama dengan Kuliner
Semarang

LOKASI :
Auditorium Imam Barjo Universitas Diponegoro, Pleburan
Semarang
Lokasi strategis dan mudah dijangkau oleh peserta bahkan
dari luar kota

WAKTU :
22 – 23 November 2019
Pukul 09.00 – 16.00 WIB

BENEFIT

✓

Data pelamar disajikan online dan terseleksi sesuai dengan
spesifikasi umum jabatan yang diinginkan;

✓

Kemudahan seleksi dengan fitur filter pada data pelamar
untuk mendapatkan kandidat yang sesuai;

✓ Paperless, sehingga jobfair ini menjadi lebih praktis dan
efisien;

✓

Mendapatkan free job posting di Jobnet.id selama 6 bulan

✓

Mendapatkan paket psikotest online selama 6 bulan dan
dapat digunakan pada saat event berlangsung;

Jobnet adalah suatu wadah yang mempertemukan antara pemberi dan pencari kerja.
FITUR JOBNET

▪ Otomatis screening sesuai spesifikasi yang
diharapkan perusahaan

▪ Tahap lanjut dapat dilakukan psikotest

secara online yang dilakukan oleh masingmasing perusahaan menggunakan I-CAP

BENEFIT JOBNET

▪ Mempercepat proses rekrutasi
▪ Meminimalkan biaya rekrutasi
▪ Perusahaan mendapatkan kandidat sesuai
yang diharapkan
▪ Rekrutasi dapat dilaksanakan kapanpun
dan dimanapun tanpa menyita waktu
berlebih

Perusahaan peserta “4.0 CAREER EXPO 2019” akan mendapatkan paket free job posting di
Jobnet.id unlimited selama 6 bulan

PSIKOTES ONLINE
I-CAP (IPP Computer Assisted Psychotest) merupakan
alat test psikologi berbasis computer yang dikembangkan
oleh PT. Indonesian People Power bekerjasama dengan
Lolos.id dan diakses secara online.
Alat test yang digunakan akan disesuaikan dengan level jabatan yang dituju. I-CAP tersedia mulai level
operator hingga level manajerial.

ONLINE TEST

MANUAL TEST

•
•
•

Waktu lebih lama
Biaya lebih mahal
Tenaga lebih banyak

•
•
•
•
•

Waktu dan tempat test fleksibel
Waktu lebih cepat
Biaya lebih murah
Hasil test akurat
Seleksi lebih efisien

ASPEK YANG DINILAI
KEMAMPUAN INTELEKTUAL
• Intelegensi umum
• Berpikir analisa sintesa
• Logika berpikir
• Daya tangkap

SIKAP KERJA
• Hasrat berprestasi
• Inisiatif
• Ketekunan
• Sistematika Kerja
• Energi kerja
• Peduli kualitas
• Daya tahan terhadap tekanan

KEPRIBADIAN
• Kestabilan emosi
• Kemampuan melayani
• Kepercayaan diri
• Penyesuaian diri
• Komunikasi
• Kerjasama

PAKET YANG DITAWARKAN
NO.

PAKET

KUOTA
OPT.

STAF

SPV

25

-

-

1

Operator

2

Staf

-

20

-

3

Supervisor

-

-

15

4

Comb-A

15

8

-

5

Comb-B

-

12

6

6

Comb-C

10

6

4

Keterangan :
▪ Perusahaan memilih salah satu paket yang sesuai dengan kebutuhannya
▪ Untuk kuota lebih dari paket dapat menghubungi panitia

PROMOTION
DINAS TENAGA KERJA
Bekerjasama dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dan Disnaker Kota
Semarang

PERGURUAN TINGGI
Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Jawa Tengah

MEDIA CETAK DAN MEDIA PENYIARAN
Penempatan publikasi di lokasi-lokasi dan jam siaran yang strategis

MEDIA SOSIAL DAN MEDIA ONLINE LAINNYA
Melalui media ternama dan terpopuler saat ini baik lokal maupun
nasional

BOOTH
Booth A, ukuran 4 m x 2 m
Harga
Rp. 3.500.000,EarlyBird
Rp. 3.000.000,-

Booth Standart, ukuran 3 m x 2 m
Harga
Rp. 3.000.000,EarlyBird
Rp. 2.500.000,Noted :
EarlyBird berlaku sebelum tanggal 30
Oktober 2019

KETENTUAN
1.

Pemesanan dilakukan paling lambat 14 ( empat b elas) hari kerja sebelum hari-H, selama persediaan booth
masih ada;

2.

Panitia hanya menyediakan booth, meja dan kursi beserta konsumsi bagi 2 orang perwakilan perusahaan selama
event berlangsung. Atribut jobfair lainnya disediakan oleh perusahaan;

3.

Panitia menyiapkan ruangan seleksi bagi perusahaan yang akan melakukan seleksi pada saat event berlangsung;

4.

Seluruh peserta perusahaan diwajibkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan tidak meninggalkan stand
perusahaan sebelum acara ditutup.

PEMBATALAN
•

•
•

Bagi perusahaan yang batal hadir tetapi telah mengisi dan mengirimkan Formulir Pemesanan, wajib melakukan
konﬁrmasi secara tertulis paling lambat 1 4 ( empat belas hari) hari kerja sebelum hari-H;

Bila pembatalan dilakukan kurang dari 14 (empat belas) hari kerja sebelum hari-H, akan tetap dilakukan
penagihan dan perusahaan wajib melakukan pembayaran sesuai Formulir Pemesanan yang sudah ditanda
tangani;
Bila t i d a k ada konﬁrmasi p e m b a t a l a n s e c a r a tertulis, maka akan tetap dilakukan penagihan dan
perusahaan wajib melakukan pembayaran sesuai Formulir Pemesanan yang sudah ditanda tangani.

INFORMASI :
: 0817-5464-222 (Puspa); 0822-9999-5227 (Eva)
: support@jobnet.id

PEMBAYARAN :
Rekening Bank Negara Indonesia Cabang Karangayu Semarang
a.n PT. RADITYA INTRA MEDIA

A/C - 2401188889
1.
2.

WAJIB mencantumkan NAMA PERUSAHAAN & No. BOOTH di kolom
keterangan pada saat transfer
Bukti pembayaran mohon dikirim ke email : support@jobnet.id

Supported by :

OFFICE :
Jl. Madukoro Raya No. 187A Krobokan, Semarang Barat
(024) 76432759

