LOWONGAN MENGAJAR

SMA UNGGUL DEL
A Noble School for Noble Winner
Sekolah unggul yang terpanggil untuk mendidik dan mengembangkan ilmu
pengetahuan dan pribadi anak bangsa bagi kemajuan Indonesia ini memanggil
guru terbaik untuk bergabung bersama kami untuk Tahun Pelajaran 2016 - 2017
dari beberapa disiplin ilmu yakni: Kimia, Bahasa Inggris, Pancasila dan
Kewarganegaraan (PKN), Matematika dan Bimbingan Konseling/ Bimbingan
Penyuluhan (BK/BP) dengan kualifikasi sebagai berikut:


Pria / Wanita, berusia 23 - 35 tahun



Pendidikan minimal S1 sesuai jurusan (IPK ≥3.5 skala 4)



Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/ Perguruan Tinggi Lainnya dengan
Akreditasi Jurusan terkait minimal B



Mempunyai kemampuan dalam bidang ICT untuk keperluan pembelajaran
dan administratif (Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail)



Mampu menyusun berbagai instrumen evaluasi proses dan hasil belajar
siswa (tes, protofolio)



Mampu menyusun dan mengimplementasikan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) sesuai dengan standar proses pendidikan nasional



Mampu memberi pengalaman belajar siswa dengan berbagai strategi
pembelajaran yang berorientasi pada constructive learning (contextual
learning, problem based learning, inquiry learning)



Menguasai bahasa Inggris aktif (lisan dan tulisan) TOEFL 450 – 500



Mampu mengembangkan bahan ajar berbasis komputer



Aktif, kreatif, inovatif dan mampu bekerja dalam tim



Lulus Tes Akademik, Psikotes dan Kesehatan oleh Yayasan Del



Bersedia ditempatkan di Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara dalam
jangka panjang dan membuat komitmen dalam surat pernyataan diatas
materai Rp 6.000,-

Kirimkan surat lamaran beserta dengan foto terbaru, resume, Curriculum Vitae
lengkap dengan fotokopi ijasah ke alamat:
SMA UNGGUL DEL TEACHERS RECRUITMENT CENTER
Jl. Limau 1 No. 1 A Jatibening Baru, Pondok Gede Bekasi 17412
email address: multicipta.indonesia@hotmail.co.id

Tugas Guru:










Melaksanakan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di kelas
Ketua Mata Pelajaran
Wali Kelas
Petugas piket guru
Pembimbing Ekstrakurikuler (Klub Sains, Klub Matematika, Klub Komputer, Klub Sosial,
Band Ansambel, Fun English, Paduan Suara, Pramuka)
Pembimbing Belajar Mandiri Malam
Pembimbing Pestalozzy
Pembimbing ISS project
Kepanitiaan event
(Wisuda/ Pengukuhan, Penerimaan Mahasiswa Baru dan kegiatan lainnya)

Paket Renumerasi Guru:
 Gaji Rp 4.800.000, Benefit:
 Biaya transportasi dan pengiriman barang
(awal kedatangan ke lokasi kerja dan kembali ke lokasi asal)
 Asuransi (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan)
 Tempat tinggal (Perumahan)
 Studi Lanjut
• Fasilitas lainnya:
 Klinik kesehatan
 Perpustakaan
 Laboratorium (IPA, Komputer, Bahasa dan Seni Budaya)
 Kantin

Ketentuan:
• Di awal tahun pertama, Guru menjalani masa kontrak/ PKWT dan selanjutnya dapat
diangkat sebagai pegawai tetap apabila memenuhi syarat
• Bersedia membuat surat pernyataan pribadi (komitmen) bermaterai Rp.6.000,- dan
mendapat persetujuan dari orang tua untuk ketentuan dibawah ini:
 Bersedia mengajar di daerah Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara untuk
jangka waktu ≥ 4 tahun
 Tidak sedang mengikuti dan atau melamar untuk studi lanjut S2
 Bersedia tidak mengikuti tes CPNS dan atau tidak mengikuti rekrutmen ditempat
lain selama jangka waktu ≥ 4 tahun
 Bersedia mengundurkan diri bila menikah dengan sesama guru SUD (salah satu)
 Bersedia mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Yayasan Del selama proses
seleksi, apabila pelamar telah dinyatakan lulus seleksi dan mengundurkan diri
sepihak (dalam jangka waktu ≤ 4 tahun)

