
Sociopreneur 
transformation 

 consultant 
 

alomet & friends
MENGUNDANG anak anak MUDA CERDAS, MANDIRI & BERANI 

& tentunya juga untuk para SENIOR CITIZEN yang ingin tetap 

BERKARYA 
Untuk menjadi USAHAWAN SOSIAL  

di bidang usaha KONSULTANSI untuk PERUBAHAN atau TRANFORMASI 

Anda, akan kami didik dan latih untuk menjadi : 
 

 
 
 

KONSULTAN PROFESIONAL 

BERSERTIFIKAT 

 
 

Di bidang 
 
 

MANAGEMENT  STRATEGI & 

TRANSFORMASI selaku  
AGEN PERUBAHAN yang MANDIRI. 

 
 
Alomet & Friends sebagai perusahaan 
KONSULTAN STRATEGI NASIONAL yang sudah 
memiliki REPUTASI NASIONAL akan memberikan 
KESEMPATAN kepada kaum muda & senior citizen 
yang ingin bekerja bareng dengan senior 
konsultan kami, untuk dididik dan dilatih  
menjadi KONSULTAN MANAGEMENT STRATEGI & 

TRANSFORMASI PERUSAHAN untuk ikut melakukan 
proses PERUBAHAN di lingkungan institusi dan 
perusahaan BUMN, BUMD, Swasta Nasional 
dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya 
yang PENUH TANTANGAN. 
 

Peserta didik nantinya akan berperan sebagai  
 

SOCIOPREUNEUR TRANSFORMATION 

CONSULTANT 

Atau 

 
KONSULTAN STRATEGI PROFESSIONAL 

UNTUK PERUBAHAN 

 
yang  BERSERTIFIKAT sekaligus USAHAWAN yang 
berwawasan sosial untuk ikut berperan 
memecahkan permasalahan sosial masyarakat 
dalam hal PROSES PERUBAHAN atau TRANSFORMASI 

NASIONAL. 
 
Permasalahan TRANSFORMASI di negeri ini,  BELUM 

ADA TANDA TANDA KEMAJUAN, selama ini dan 
masih akan berlangsung terus menerus di tahun 
tahun mendatang, sehingga hal  ini adalah 
sebuah PELUANG BISNIS bagi anak anak muda 
yang CERDAS, MANDIRI dan BERANI.  
   
Peserta didik akan dididik dan dilatih berbasis 
pengetahuan praktis, keahlian, pengalaman, 
frame work dan metoda konsultansi ALOMET MT 

ARSITEKTUR BISNIS (ber-HAK CIPTA atau HAKI) serta 
KEWIRAUSAHAAN atau ENTERPREUNEURSHIP guna 
memperoleh PENGHASILAN  MENARIK, DINAMIS dan 
TANPA BATAS sesuai kinerja .   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kesempatan berkarya sangat luas……,  
peluang bisnis begitu terbuka.  

 
now or never.. bro…!! untuk menjadi 

 
sociopreneur  

transformation 
 consultant 

 

 www.alomet.co.id 

 

 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagi yang berminat dapat mengirim CV dan surat lamaran Anda 

sebelum tanggal 30 Januari 2017 ke : 

Email :  okkie.primadi@alomet.co.id &  

 recruitment@alomet.co.id 

Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi : 
 

OKKIE PRIMADI, No HP : 089613723608 
 

PT. Alometindo Global Integritas 

Plaza Bisnis Kemang, Gedung 2 Lantai 2 
Jl. Kemang Raya No. 2 
Jakarta 12730 
Indonesia 
Ph/Fax   : 62-21-7191248 
Email   : crm@alomet.co.id      
Website : www.alomet.co.id 

Persyaratan Umum : 

 Pendidikan S1 / S2 bidang Teknik seluruh jurusan / Ekonomi 

/ Psikologi / Management / Administrasi Niaga. 

 Memiliki jiwa wirausaha, kemandirian dan berbadan sehat. 

 Pengalaman minimal 5 TAHUN UNTUK S1, atau minimal 3 

TAHUN UNTUK S2. 

 Diutamakan PERNAH MEMIMPIN minimal sebuah fungsi 

management di perusahaan atau PERNAH BEKERJA di 

bidang konsultan dan MEMILIKI KETERTARIKAN untuk 

menjadi pengusaha mandiri. 

 Memiliki ketertarikan pengetahuan MANAJEMEN STRATEGI 

dan PERUBAHAN perusahaan dan pemahaman mengenai 

business process dan strategic planning akan lebih 

diutamakan 

 Bertempat tinggal di Jabodetabek & Memiliki kendaraan 

bermotor 

 Bersedia mengikuti training intensif program yang akan 

dimulai pada tanggal 6 Februari 2017 

Persyaratan Khusus : 

 Biaya :  Dapat memberikan DONASI untuk BIAYA Pendidikan & Pelatihan SECARA SUKARELA.      

                                   

HANYA UNTUK DIKETAHUI :  

perkiraan biaya pendidikan dan pelatihan adalah diatas Rp. 1.000.000 / orang perhari. dengan rincian sbb : 

 BIAYA untuk venue, makan & minum 400.000 per orang 

 BIAYA untuk konsultan pendidik & pelatih 600.000 

 BIAYA untuk material kit selama pelatihan 250.000 

 

 Mengikuti program pendidikan dan pelatihan secara kontinyu : 

Basic   : 40 jam atau 5 x 8 jam per hari 

Advance   : 40 jam atau 5 x 8 jam per hari 

 

 Setelah 16 jam pelatihan, akan ada EVALUASI PESERTA untuk MENENTUKAN KUALIFIKASI dan  

KESESUAIAN peserta, apakah dapat MELANJUTKAN TERUS proses pelatihan dan pendidikan  

untuk menjadi KONSULTAN TRANSFORMASI USAHAWAN SOSIAL MANDIRI. 

Nilai Tambah : 

 Bekerja secara MANDIRI dan berpenghasilan 

DINAMIS TANPA BATAS. 

 Berstatus selaku KONSULTAN STRATEGI & 

TRANSFORMATION PROFESSIONAL BERSERTIFIKAT. 

 Berperan selaku PENGUSAHA untuk usaha di bidang 

KONSULTANSI PERUBAHAN. 

 Bergabung dengan perusahaan KONSULTAN 

NASIONAL BEREPUTASI. 

 Berhubungan kerja dengan PIHAK EKSEKUTIF di 

perusahaan papan atas 

 Bertambahnya PENGETAHUAN, KEAHLIAN, 

WAWASAN dan kontak social. 

 Berkontribusi untuk PERUBAHAN dan TRANSFORMASI 

INDONESIA. 

 

 www.alomet.co.id 
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