PELUANG KERJA
1. Program Account Officer (PAO)
Program Account Officer adalah program pelatihan selama 1 (satu) tahun untuk mempersiapkan calon
Account Officer BCA agar siap untuk memasuki dunia kerja. Tugas utama seorang account officer di BCA
adalah marketing, analisa kelayakan permohonan kredit, serta melakukan monitoring terhadap kredit
yang dikelola.
Persyaratan:
 Lulusan Sarjana (S1) dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00)
 Usia maksimal 25 tahun
 Berpenampilan menarik
 Memiliki kemampuan analisa yang baik
 Memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik
 Memiliki keinginan berprestasi
 Penempatan di Kantor Cabang BCA
 Bersedia tidak menikah selama 1 (satu) tahun pendidikan
 Bersedia menjalani ikatan dinas setelah pendidikan

2. Program Relationship Officer (PRO)
Sebagai bank swasta terbesar di Indonesia, BCA sangat menghargai hubungan yang telah terjalin selama
ini dengan nasabah. Disinilah dibutuhkan peran dari seorang Relationship Officer dalam menjalin
hubungan dengan nasabah. Seorang Relationship Officer di BCA diharapkan dapat menjadi teman dan
andalan bagi nasabah dalam menghadapi berbagai situasi finansialnya. Program Relationship Officer
(PRO) sendiri merupakan program pelatihan selama 1 tahun untuk mempersiapkan para calon
Relationship Officer memasuki dunia kerja.
Persyaratan:
 Lulusan Sarjana (S1) dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00)
 Usia maksimal 25 tahun
 Berpenampilan menarik
 Memiliki tinggi dan berat badan yang proporsional
 Memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik
 Memiliki keinginan berprestasi
 Penempatan di Kantor Cabang BCA
 Bersedia tidak menikah selama 1 (satu) tahun pendidikan
 Bersedia menjalani ikatan dinas setelah pendidikan

3. Program Staff Pendukung Operasional (PSPO)
Kesempatan bagi Anda, para lulusan S1 yang memiliki potensi untuk dipersiapkan menjadi Staf
Pendukung Operasi di Kantor Cabang atau Kantor Wilayah BCA. Selama 1 tahun Anda akan mengikuti
pelatihan berupa in class training dan on the job training di BCA. Setelah lulus training, peserta akan
diangkat menjadi karyawan tetap di bagian back office Kantor Wilayah ataupun Kantor Cabang BCA.
Persyaratan:









Usia maksimal 25 tahun
Lulusan Sarjana (S1) dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00)
Memiliki kemampuan analisa yang baik
Memiliki kemampuan interpersonal yang baik
Memiliki keinginan berprestasi
Penempatan di Kantor Cabang atau Kantor Wilayah
Bersedia tidak menikah selama pendidikan
Bersedia menjalani ikatan dinas setelah pendidikan

4. Program Frontliner (PFL)
Kandidat yang berhasil diterima sebagai Peserta Program Frontliner BCA akan mendapatkan
pembekalan yang intensif mengenai dunia layanan perbankan, khususnya di BCA. Pembekalan yang
akan dijalani selama 1 (satu) tahun ini tentunya tidak hanya mengembangkan hard skills tetapi juga soft
skills peserta. Selama proses pelatihan, peserta tentunya sudah mendapatkan berbagai kompensasi dan
benefit yang menarik, diantaranya adalah kesempatan pelatihan, kesempatan magang, uang saku setiap
bulan, jaminan kesehatan, dan tunjangan lainnya. Setelah lulus dari Program Frontliner BCA, peserta
akan langsung diangkat menjadi karyawan tetap untuk posisi Frontliner.
Jenis Pekerjaan:
 Customer Service Officer
 Teller
Persyaratan:
 Lulusan D-III atau S1 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (skala 4,00)
 Usia maksimal 25 tahun
 Berpenampilan menarik
 Ramah
 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
 Menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan layanan perbankan
 Belum menikah
 Bersedia menjalani ikatan dinas

5. Program Permagangan Bakti (MGB)
Bagi Anda mahasiswa/i yang sedang ingin mencari pengalaman kerja, terutama di dunia layanan
perbankan, kami mengundang Anda untuk magang pada posisi Customer Service atau Teller.
Persyaratan:
 Lulusan SMA/SMK dengan nilai rata2 rapor kelas III minimal 6,50
 Lulusan D-III atau S1 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (skala 4,00)
 Usia 18 – 25 tahun
 Berpenampilan menarik
 Ramah
 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
 Menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan layanan perbankan
 Belum menikah
 Bersedia magang di kantor cabang BCA pada hari Senin – Jumat (Pk 08.00 – 15.00)

Bagi Anda yang tertarik dapat mendaftarkan diri secara online melalui

bit.ly/chlampung atau dengan scan qrcode berikut

*pelamar yang lolos seleksi awal akan dihubungi melalui email/SMS/telepon untuk
mengikuti tahapan seleksi selanjutnya di Bandar Lampung.

