CARA MELAMAR KERJA KE PT. ATEJA
1. Silahkan masuk ke situs

career.ateja.co.id

2. Buat Akun pribadi Anda, yang akan digunakan seterusnya dalam proses seleksi PT. Ateja dari awal
hingga akhir. Klik SIGN UP dan akan muncul tampilan seperti dibawah ini. Silahkan ikuti instruksi dimulai
dari no. 1. isi nama lengkap sesuai KTP hingga no. 4. Create account.
Note untuk nama lengkap : Jika nama Anda 3 kata atau lebih silahkan cantumkan Last name untuk kata
terakhir pada nama Anda. Contoh : Muhamad Faisal Jaenudin Fadlurohman - yang diisi pada Last name
hanya Fadlurohman saja, Muhamad Faisal Jaenudin menjadi First Name.
Pastikan semua data Anda isi dengan benar, jangan sampai salah!
Apabila Anda ingin mengubah tampilan menjadi Bahasa Indonesia, arahkan kursor di sebelah kanan
kata English dan pilih Bahasa.

1.Isi nama lengkap sesuai KTP

2.Alamat email aktif

3.Buat
password

4.Setelah Create Account, silahkan lakukan
AKTIVASI AKUN anda. Buka email Anda dan klik
tautan yang tersedia.

3. Setelah email Akun Anda terverifikasi, silahkan LOGIN.
4. Setelah LOGIN, isi data diri Anda secara LENGKAP di tab PROFILE.
- Upload pas foto Anda ukuran 4x6 dengan latar layar BIRU TUA dan memakai kemeja BIRU LANGIT tanpa
aksesoris apapun seperti contoh dibawah ini.
PAS FOTO 4X6
LATAR BIRU TUA,
KEMEJA BIRU
LANGIT

Jl. Pasir Koja No.334, Bandung

mildaghosali@gmail.com

5. Klik JOBS/ KARIR untuk melihat lowongan pekerjaan yang dibuka perusahaan. Pilih lowongan
pekerjaan yang sesuai dengan diri Anda baik dari segi persyaratan pendidikan dan minat Anda, klik APPLY
NOW/ LAMAR SEKARANG.

6. Apabila Anda lulus kriteria yang dibutuhkan PT. Ateja, akan ada panggilan untuk mengikuti seleksi
dengan PT. Ateja (Psikotest, Interview dan Medical Check Up).
Selalu perhatikan DASHBOARD/ BERANDA Anda pada portal Ateja, apabila ada panggilan untuk
mengikuti seleksi. Undangan untuk seleksi juga akan dikirimkan via EMAIL Anda.
Anda WAJIB melakukan konfirmasi kehadiran lewat portal Ateja di menu DASHBOARD/BERANDA,
apabila Anda dapat datang pada hari dan waktu yang telah ditentukan. Berikut terdapat 3 tipe pilihan
Anda:
- CONFIRM/ KONFIRM = Kalau Anda setuju datang pada jadwal yang telah ditentukan
- WITHDRAW / UNDUR DIRI = Anda ingin membatalkan lamaran Anda ke PT. Ateja
- RESCHEDULE / JADWAL ULANG = Apabila tidak bisa hadir di waktu yang telah ditentukan dan
menginginkan penjadwalan ulang.
Apabila tidak terdapat informasi/ Undangan apapun dalam Portal (pada menu Dashboard/ Beranda Upcoming Events / Aktivitas Mendatang) dalam jangka waktu 1 bulan, maka Anda tidak memenuhi
kriteria yang ditentukan Perusahaan.

Contoh tampilan panggilan seleksi dalam portal Ateja

Wajib lakukan
konfirmasi kehadiran.

Wajib lakukan
konfirmasi kehadiran.

Contoh tampilanUndangan via email :
*Undangan calon Staf Baru

*Undangan calon Karyawan Baru

