
 

 

PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA, Tbk 
 

 

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk ("ANJ"), didirikan pada tahun 1993 yang berkantor pusat di Jakarta adalah perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. ANJ memproduksi serta mengolah kelapa sawit, sagu, dan edamame untuk 

menghasilkan pangan. Selain itu juga berkomitmen dalam energi terbarukan yaitu dengan membangun pembangkit 

tenaga listrik dari bio-gas yang berasal dari limbah cair pabrik kelapa sawit.  

Visi ANJ adalah : “Menjadi perusahaan pangan berbasis agribisnis berkelas dunia yang meningkatkan kualitas 

kehidupan manusia dan alam”. 

 

Saat ini, ANJ memiliki beberapa perkebunan kelapa sawit di Sumatera, Kalimantan dan Papua dengan total landbank 

sekitar 135.501 hektar. ANJ memperluas bisnisnya dengan mengembangkan 40.000 hektar areal tanaman sagu dan 

75.947 hektar untuk luas lahan tanaman sawit di Papua Barat. Saat ini ANJ juga mengembangkan pemanenan sagu dan 

proses pengolahannya menjadi tepung sagu, dan juga budidaya edamame segar bekerjasama dengan petani binaan 

serta menjalin kemitraan strategis dengan AJI HK Limited untuk memfasilitasi ekspansi pasar ekspor edamame beku ke 

wilayah Asia Pasifik. 

 

Dengan berkembang pesatnya aktivitas operasional perusahaan, maka kami membutuhkan future leaders yang akan 

dididik dan dikembangkan melalui program : 

 

MANAGEMENT TRAINEE (MT) 
KUALIFIKASI PERSYARATAN :  

 Usia maksimal 24 tahun per tanggal 1 September 2021 & maksimal 26 tahun untuk MT asal rekrut Papua 

 Minimal pendidikan D4 / S1 dari jurusan berikut ; 

BIDANG AGRONOMI : Budidaya Perkebunan, Pertanian mencakup Agronomi, Budidaya Pertanian, Ilmu 

Hama dan Penyakit Tanaman, Ilmu Tanah Pemuliaan Tanaman, Kehutanan dan Biologi 

BIDANG TEKNIK : Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Kimia,  Teknologi Hasil Pertanian, Teknik Lingkungan, 

Teknik Industri, Kimia Analis 

BIDANG SUPPORTING : Agribisnis / Sosial Ekonomi Pertanian, Ilmu Hukum, Psikologi, Ilmu Sosial & Politik  

mencakup Ilmu Komunikasi, Sosiologi, Kesejahteraan Sosial & Politik  , Ekonomi  mencakup Bisnis, 

Managemen dan Ekonomi Pembangunan 

 IPK minimal 3,00 untuk perguruan tinggi negeri dan IPK minimal 3,25 untuk perguruan tinggi swasta 

 Berstatus belum menikah dan bersedia menunda pernikahan sampai dengan Program MT selesai selama 

9 bulan 

 Bersedia menerima ikatan dinas selama 2 tahun setelah selesai mengikuti program MT 

 Memiliki integritas yang tinggi, dinamis, inisiatif tinggi dan mampu bekerja dalam team 

 Menguasai Microsoft Office (Word,Excel, dan Power Point) 

 Bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah operasional perusahaan 

 
 

PROSEDUR PENDAFTARAN  

1. Mengisi formulir pendaftaran di link berikut : https://bit.ly/rekrutmenMT19ANJ  

2. Mengirimkan berkas / dokumen yang terdiri dari CV, Ijazah / SKTL, Transkip Nilai, & Sertifikat lainnya  

digabungkan ke dalam satu file dengan format pdf, maksimal ukuran file 5MB ke alamat email perusahaan 

: recruitment@anj-group.com dengan subject email : 

(LOKASI REKRUTMEN)- (POSISI YANG DILAMAR)-(NAMA LENGKAP)-(JURUSAN PENDIDIKAN & UNIVERSITAS) 

Cth : MALANG - MT AGRONOMI - BUDI PRAKOSO - PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

Pendaftaran paling lambat Gelombang I : 11 Juni 2021 (Khususnya untuk Wilayah Makasar & Papua) & 

Gelombang II : 25 Juni 2021 

3. Profil Perusahaan dapat di akses di web berikut : www.anj-group.com  

https://bit.ly/rekrutmenMT19ANJ
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