
 

 

LOWONGAN KERJA FASILITATOR  

PROGRAM PAMSIMAS III TA. 2020 

 
Program Pamsimas III merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pencapaian 

Universal Acces dibidang air minum dan sanitasi, untuk mendukung pelaksanaan program 

tersebut,  kami saat ini membutuhkan tenaga Fasilitator Senior (FS) pengganti untuk mengisi 

kekosongan yang akan ditempatkan di  Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser 

Utara. 

Adapun posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan adalah :  

A. Fasilitator Senior  Kode : FS 

 Sarjana/S-1 Jurusan Teknik Lingkungan/Teknik Sipil 

 Pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam Program Pamsimas dan Program 
Pemberdayaan sejenis 

 Usia maksimal pada saat pendaftaran adalah 50 tahun 
 

 
Persyaratan dan Ketentuan : 
1. Surat Lamaran dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup (Wajib mencantumkan nomor HP 

& alamat email), FC ijazah terakhir yang dilegalisir, pas photo (4X6) : 2 lembar, FC KTP, FC 
NPWP, FC surat Pengalaman/Referensi Kerja. 

2. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 
Puskesmas/Rumah sakit Pemerintah; 

3. Tidak sedang terikat kontrak dengan pihak lain/pekerjaan lain/program lainnya; 
4. Memiliki kemampuan komunikasi lisan yang baik; 
5. Bersedia  ditempatkan dilokasi tugas sampai dengan kontrak Fasilitator Program Pamsimas 

III berakhir; 
6. Bisa mengendarai sepeda motor dan memiliki SIM C;  
7. Seluruh berkas lamaran dimasukkan kedalam amplop cokelat besar dengan 

mencantumkan kode lamaran yang ditujukan Fasilitator Senior (FS); 
8. Lamaran disampaikan melalui email pamsimas3kaltim@gmail.com; cc: 

cbpamsimas3kaltim@gmail.com atau di antar langsung kekantor alamat : PIP2B Balai 
Prasarana Permukiman Wilayah Jalan Tengkawang No. 1 (Loa Bahu) Samarinda selambat 
– lambatnya tanggal 26 Juni 2020; 

9.     Pengumuman hasil kelulusan seleksi administrasi akan langsung di infokan ke masing-
masing peserta;  
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