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Tanggung Jawab Pekerjaan








Mengelola dan memantau pengembangan strategi pemasaran untuk penjualan kargo spot dan
penjualan LNG jangka panjang, termasuk sewa kapal spot untuk memastikan ketersediaan strategi
yang tepat waktu sesuai dengan target produksi LNG.
Mengelola dan memantau analisis pasar tentang pasar spot dan intelijen LNG jangka panjang
sebagai dasar dalam mengembangkan strategi penjualan kargo untuk memastikan data dan
informasi yang tepat waktu, akurat, dan valid untuk pengambilan keputusan manajemen
Mengelola dan memantau pemilihan kapal-kapal di pasar untuk kargo dan spot LNG, meninjau
kondisi dan kinerja kapal untuk mengembangkan strategi kegiatan charter kapal.
Melakukan negosiasi dengan pemilik kapal dan menyimpulkan perjanjian penyewaan kapal untuk
menyelesaikan piagam perjanjian kapal sesuai dengan persyaratan DSLNG.
Mengelola dan memimpin kegiatan koordinasi internal dengan Departemen terkait untuk
memastikan kelancaran komunikasi di Departemen Marketing and Sales.
Memimpin kegiatan komunikasi dan negosiasi dengan calon pembeli tempat LNG untuk
menemukan pembeli yang tepat dengan persyaratan paling kompetitif.
Meninjau dan memvalidasi laporan komersial terkait pemasaran, penjualan, dan produksi LNG
untuk memberikan informasi yang komprehensif dan akurat kepada Manajemen DSLNG dalam
pengambilan keputusan.

Kualifikasi Pekerjaan



Minimum Sarjana di bidang Pemasaran, Keuangan, Akuntansi atau Ekonomi lebih disukai
Memiliki minimum lima (5) tahun pengalaman kerja dalam posisi terkait komersial dan
operasional dalam industri minyak dan gas.

*Kondisi Spesifik:
Berbasis Kontrak (satu tahun untuk tahap awal dengan subyek permanen)

Surat Lamaran harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan meliputi daftar riwayat hidup, pas
foto terbaru, informasi perolehan gaji saat ini serta ekspektasi dan dikirimkan ke alamat email: recruitment@donggisenoro.com dengan menuliskan “Nama Posisi” di subyek email (tidak lebih dari 300kb).
DSLNG akan menjaga kerahasiaan informasi dari pelamar. Harap diperhatikan bahwa DSLNG tidak memungut biaya
apapun terhadap kandidat-kandidat dalam proses perekrutan ini dan tidak bertanggung jawab atas pungutan yang diminta
oleh pihak yang mengatasnamakan perusahaan. Seluruh proses seleksi didasarkan pada hasil uji kompetensi.
Hanya kandidat yang memenuhi kriteria yang akan dihubungi.

