
Medan, 6 Juni 2015  

 

 
KepadaYth : 

Bapak/Ibu Human Resources Development 
Di Tempat 
 

Hal : Surat Permohonan Kerja 

 

Kepada Bapak/Ibu,  

Dengan surat ini saya bermaksud untuk mengajukan surat permohonan 
kerja, saya tertarik untuk bergabung dan berkontribusi di perusahaan yang 

Bapak/Ibu pimpin.  

 Saya berumur 25 tahun, saat ini saya dalam kondisi kesehatan yang sangat 

baik. Saya lulusan dari S1 Management, Medan pada tahun 2012. Saya memiliki 
reputasi yang sangat baik dari perusahaan di tempat saya bekerja sebelumnya. 
Saya professional dalam bekerja, jujur, disiplin, dan saya sangat bertanggung 

jawab dengan pekerjaan, dan saya mampu menyesuaikan diri dengan cepat pada 
lingkungan baru ataupun dapat menjaga hubungan baik dengan sesame pegawai di 

tempat saya bekerja. 

Sekarang, saya bekerja sebagai SALES LEADER, PT KAWAN LAMA 

SEJAHTERA. Saya bersedia untuk belajar dan bekerja dengan baik dan mematuhi 
segala peraturan yang ada pada perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Di surat ini 
saya melampirkan latar belakang pendidikan dan beberapa pengalaman kerja untuk 

di pertimbangkan.  

Saya berharap untuk dapat mengikuti tes dan wawancara dan kesempatan 

untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang diri saya. Apabila Bapak/Ibu 
berminat dapat menghubungi saya di +6281263446615 atau via email 
rizky0789@yahoo.com 

Atas perhatiannya yang besar saya ucapkan terima kasih. 

 

 Best Regards, 

 

 

Muhammad Rizky, SE 



PERSONAL DETAILS 

  NAME    : MUHAMMAD RIZKY, SE 

  ADDRESS  : KOMPLEK TASBIH 1 BLOK E NO. 17 MEDAN 
  HANDPHONE  : +6282165597689 
  RELIGION  : MOSLEM 

  PLACE OF BIRTH : MEDAN 
  DATE OF BIRTH : 7 JUNE 1989 

  GENDER  : MALE 
  EMAIL   : rizky0789@yahoo.com 

 

EDUCATION 

1. FORMAL EDUCATION : 

o Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Medan 

COURSE  : MANAGEMENT 

PNGK  : 3,28 

PERIOD : 2008 - 2012 

     2. CERTIFICATE : 

o LEADERSHIP GATHERING CAMP, MALAYSIA 

SKILL 

o COMPUTER     

o MICROSOFT WORD 

o MICROSOFT OFFICE 

o MICROSOFT EXCEL 

o PHOTOSHOP 

o WEBSITE  

CAREER HISTORY 

o 2014  PT. ASTRA INTERNATIONAL, Tbk, SALES EXECUTIVE 

o 2013  CV. UNIVERSO (Havaianas), STORE SUPERVISOR 

o 2012  CV. ANDHIKA PRADANA, MANAGER AREA 

o 2007  Dimensi Citra Event Organizer, PROJECT MANAGER 

PERSONALITY

 Saya adalah seorang professional dalam bekerja. Saya mampu 

menyesuaikan diri dengan cepat pada lingkungan kerja yang baru. Saya 

pekerja keras, jujur, dan disiplin dalam melaksanakan tugas pekerjaan. 

Saya mampu menjaga hubungan baik antara sesame pekerja.Saya dapat 

menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang di tentukan. Dan saya 

mampu untuk bekerja sendiri di bawah tekanan ataupun bekerja dalam 

sebuah tim. 


