
 
 
Kami mencari anggota SUPER TEAM  
 
Jadilah Product Specialist di PT KURNIA SAFETY SUPPLIES 
  
 
PT Kurnia Safety Supplies (KSS) adalah salah satu perusahaan pemimpin pasar di bidang safety 
products di Indonesia saat ini: 

1. KSS didirikan dengan tujuan memberikan solusi di bidang safety products bagi para pelaku industri 
dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk para pekerjanya. Berangkat dari sebuah 
perusahaan kecil, kami selalu berusaha untuk meningkatkan pemahaman terkait product safety 
kepada para user dengan memberikan jaminan safety products yang berkualitas dan layanan yang 
bersifat personal. 

2. KSS membangun jaringan bisnis dengan berbagai produsen safety products yang bereputasi tinggi 
di seluruh dunia dan merupakan distributor dari berbagai produk ternama, diantaranya: 3M, 
Honeywell, MSA, Scott Safety, Ansel, dll. Jaringan pemasaran KSS mencakup seluruh wilayah 
Indonesia. 

3. KSS percaya bahwa kesuksesan sebuah perusahaan bergantung pada karyawan. Oleh karena itu 
kami ingin membangun SUPER TEAM yang solid, terus mengembangkan diri dan memberikan 
kinerja terbaiknya. Dengan memperhatikan kesejaheraan karyawan kami yakin KSS akan menjadi 
pemimpin pasar di indonesia suatu saat nanti. 

4. Jika Anda tidak hanya ingin sekedar bekerja, namun juga ingin mengembangkan diri Anda, kami 
tunggu resume Anda! 

 
Responsibilities:  

• Menjadi subject matter expert APD khususnya Fall Protection system, tidak menutup untuk APD 
lainnya. 

• Mampu melakukan site survey risk assessment dan membuat laporan site assessment di 
berbagai customer baik OG, Mining dan manufacture. 

• Mampu melakukan presentasi maupun demonstrasi APD khususnya Fall Protection. 
• Memiliki sertifikasi K3 
• Membantu mempersiapkan CSMS untuk project tender 
• Melakukan instalasi lifeline system di berbagai kondisi dan area 
• Bersedia traveling ke seluruh area Indonesia 
• Kreatif dan proaktif 
• Tidak takut ketinggian 

 
Requirements: 

• Usia maksimal 32 tahun 
• Pendidikan lulus D3 atau S1 dengan IPK minimal 3.0 
• Pengalaman kerja minimum 2 tahun  
• Di utamakan Memiliki sertifikasi Ahli AK3 - Umum 
• Mengerti aspek – aspek K3L bidang Manufacturing 
• Pemahaman akan ISO 9001, ISO 14001, SMK3 serta IATF 
• Dapat mengoperasikan komputer Microsoft office 

 
 
 



 
Benefits: 

1. Gaji Pokok menarik 
2. Tunjangan Hari Raya Keagamaan 
3. Tunjangan Kerajinan 
4. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 
5. Incentive per 3 Bulanan 
6. Penghargaan Tahunan bagi yang berprestasi 
7. Annual Company Celebration 
8. Annual Reward Trip berdasarkan kinerja perusahaan 
9. Perhargaan 5 Tahun Kerja berupa koin emas asli untuk karyawan  
10. 6 hari kerja dalam seminggu, jatah 1 hari off sabtu sebulan sekali 
11. Cuti Tahunan 

 

Work Location: 

PT. Kurnia Safety Supplies Head Office  
Jl. Griya Agung Blok N3 NO. 47-48  Sunter, Jakarta 
Indonesia 14350 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


