
 

PT Buana Varia Komputama adalah perusahaan Teknologi Informasi yang 

mengembangkan Sistem Informasi Rumah Sakit, yang berkantor pusat di Jakarta dan 

mempunyai cabang di berbagai tempat di seluruh Indonesia. 

Sejalan dengan perkembangan bisnis, saat ini kami membutuhkan individu individu yang 

dinamis untuk mengisi posisi sebagai berikut: 

Programmer PB 

Requirements: 

 Pria/Wanita usia max 32 tahun 

 Pendidikan  minimal D3/S1 Teknik Informatika/Ilmu Komputer/Sistem Informasi 

 Fresh graduate atau berpengalaman min. 1 tahun 

 Menguasai bahasa Powerbuilder/C++/C#/VB.6/VB.Net 

 Menguasai Database MySQL/Sybase ASE/Oracle 

 Dapat bekerja dalam tim dan mampu bekerja sesuai deadline 

 

Hanya kandidat yang memenuhi  pernyaratan yang akan kami proses. 

Jika anda memenuhi kualifikasi seperti diatas silahkan kirimkan CV, Photo serta 

dokumen pendukung lainnya ke: 

 

Human Resources Development Department (HRD Department) 

PT Buana Varia Komputama 

Jl Pakubuwono VI No 24 

Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 

Atau kirim e-mail ke: 

Hr.department@bvk.co.id 



PT Buana Varia Komputama 

 

PT Buana Varia Komputama adalah perusahaan Teknologi Informasi yang 

mengembangkan Sistem Informasi Rumah Sakit, yang berkantor pusat di Jakarta dan 

mempunyai cabang di berbagai tempat di seluruh Indonesia. 

Sejalan dengan perkembangan bisnis, saat ini kami membutuhkan individu individu 

yang dinamis untuk mengisi posisi sebagai berikut: 

 

Programmer PHP 

Requirements: 

 Pendidikan  D3/S1 Teknik Informatika/Ilmu Komputer atau bidang yang 
bersangkutan 

 Fresh graduate atau berpengalaman min. 1 tahun 

 Menguasai bahasa pemograman PHP  

 Menguasai Database Sybase/MySQL/Ms-SQL/Oracle/DB2 

 Dapat bekerja dalam tim dan mampu bekerja sesuai deadline 

 Penempatan: Jakarta 

Jika anda memenuhi kualifikasi seperti diatas silahkan kirimkan CV, Photo ke; 

 

hr.department@bvk.co.id 



PT Buana Varia Komputama 

 

PT Buana Varia Komputama adalah perusahaan yang berkiprah di bidang Teknologi 

Informasi yang mengembangkan Sistem Informasi Rumah Sakit, yang berkantor pusat di 

Jakarta dan mempunyai cabang di berbagai tempat di seluruh Indonesia. 

Sejalan dengan perkembangan bisnis, saat ini kami membutuhkan individu-individu yang 

dinamis untuk mengisi posisi sebegai berikut: 

System Support 

Persyaratan: 

 Pria/Wanita usia max 32 tahun 

 Pendidikan minimal S1 Gizi, Kesehatan Masyarakat, Rekam Medis, Manajemen 

Informasi Kesehatan 

 Fresh graduate atau berpengalaman min. 1 tahun 

 Dapat menguasai komputer (Microsoft Office) 

 Memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik 

 Dapat bekerjasama dalam team 

 Bersedia melakukan perjalanan dinas dan atau ditempatkan diseluruh kota di 

Indonesia 

Tanggung Jawab: 

 Memberikan supervisi kepada operator rumah sakit agar operator dapat 

menjalankan aplikasi dengan baik 

 Melakukan analisa terhadap permasalahan aplikasi yang mengganggu jalannya 

operasional. 

 Melakukan testing terhadap permasalahan yang masuk. 

 

Jika anda memenuhi kualifikasi diatas, kirimkan CV terbaru anda melalui email ke 

Hr.department@bvk.co.id 

 



PT Buana Varia Komputama 

 

PT Buana Varia Komputama adalah perusahaan yang berkiprah di bidang Teknologi 

Informasi yang mengembangkan Sistem Informasi Rumah Sakit, yang berkantor pusat di 

Jakarta dan mempunyai cabang di berbagai tempat di seluruh Indonesia. 

Sejalan dengan perkembangan bisnis, saat ini kami membutuhkan individu-individu yang 

dinamis untuk mengisi posisi sebegai berikut: 

System Support (Akuntansi) 

Persyaratan: 

 Pria/Wanita usia max 32 tahun 

 Pendidikan minimal S1 Akuntansi 

 Fresh graduate atau berpengalaman min. 1 tahun 

 Dapat menguasai komputer (Microsoft Office) 

 Memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik 

 Dapat bekerjasama dalam team 

 Bersedia melakukan perjalanan dinas dan atau ditempatkan diseluruh kota di 

Indonesia 

Tanggung Jawab: 

 Memberikan supervisi kepada operator rumah sakit agar operator dapat 

menjalankan aplikasi dengan baik 

 Melakukan analisa terhadap permasalahan aplikasi yang mengganggu jalannya 

operasional. 

 Melakukan testing terhadap permasalahan yang masuk. 

 

Jika anda memenuhi kualifikasi diatas, kirimkan CV terbaru anda melalui email ke 

Hr.department@bvk.co.id 

 


