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Dengan hormat,

Nutrifood membangun komitmen untuk turut membantu pembelajar yang ingin mendapatkan 
pengalaman kerja yang menyenangkan dan berarti. Melalui Nutrifood Internship Program (NUTRIP), 
kami memberikan kesempatan kepada pembelajar yang ingin mengalami proses penyesuaian diri 
dan proses transisi bersama Nutrifood.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud memohon dukungan Bapak/lbu untuk 
menginformasikan kesempatan ¡ni melalui pemasangan póster di papan pengumuman kampus 
maupun lokasi strategis di kampus lainnya.

Adapun informasi singkat terkait kesempatan internship yang terbuka, sebagai berikut:
Ñama Program : Nutrifood Internship Program 2018
Jenis program : Pengalaman Kerja dan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan : Akhir Juni -  akhir Agustus 2018 (menyesuaikan libur semester kebanyakan

Kami mengharapkan dukungan Bapak/lbu untuk kegiatan ¡ni. Informasi detall mengenai program ¡ni 
kami sampaikan dalam lampiran.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungan Bapak/lbu, kami 
ucapkan terima kasih.

universitas)

Hormat kami,

Dian Mariani
Human Resources Manager

PT.Nutrifood indonesia
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NUTRIFOOD INTERNSHIP PROGRAM 2018

A. PENGANTAR
Memberikan kesempatan kepada pembetajar untuk menyesuaikan diri dalam proses transisi dar¡ dunia 
pendidikan ke dunia ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat penting. Internship (magang) menjadi salah 
satu kendaraan yang cukup baik untuk mengantarkan transisi tersebut. Proses transisi yang yang menyenangkan 
dan berarti menjadi kunci penting bagi mahasiswa untuk mengalami lompatan belajar dalam rangka 
mempersiapkan dirinya.

Nutrifood membangun komitmen untuk turut membantu pembelajar yang ingin mendapatkan pengalaman kerja 
yang menyenangkan dan berarti. Melalui Nutrifood Internship Program (NUTRIP), kami memberikan kesempatan 
kepada pembelajar yang ingin mengalami proses penyesuaian diri dan proses transisi bersama Nutrifood.

Nutrifood Internship Program 2018 yang sudah berlangsung 4 tahun terakhir, dirancang untuk pembelajar 
dengan semangat untuk bertumbuh, serta berani untuk berkontribusi dalam rangka memberikan dampak yang 
baik untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya. Melalui program yang kami berikan, kami berharap para 
pembelajar mendapatkan pengalaman kerja yang mampu memakslmalkan potensl baik kemampuan kerja 
maupun kemampuan diri lainnya.

B. SASARAN/TUJUAIN
Bagi Mahasiswa:

o Memberikan pengalaman kerja yang menyenangkan dan berarti.
c Membuka kesempatan berjejaring dengan pembelajar dari ¡nstitusi pendidikan iain, keluarga besar 

Nutrifood, serta rebanan lainnya.
o Memberikan pembimbingan dan pengarahan (mentoring & coaching) kepada pembelajar untuk 

memaksimalkan potensi-potensinya.

Bagi Universitas:
o Membantu proses pembentukan pembelajar, baik secara kemampuan maupun mental yang siap dengan 

dunia kerja
o Mempromosikan kampusnya melalui mahasiswa yang mendapatkan kesempatan belajar kerja di Nutrifood 

Bagi Perusahaan:
o Memberikan suasana baru dalam aktivitas bekerja karyawan dengan hadirnya mahasiswa. 
o Memberikan masukan-masukan yang berarti untuk perkembangan perusahaan.

C. ÑAMA KEGIATAN
Nutrifood Internship Program 2018

D. JENIS KEGIATAN
Program internship yang didesain untuk memberikan pengalaman belajar dan bekerja dalam suasana yang 
menyenangkan dan didukung dengan proses mentoring dan coaching dari pakar perusahaan selama 320 jam 
atan setara kurang lebih 2 bulan masa kerja. Di avval kegiatan, mahasiswa akan dibekali dengan orientasi dari 
praktisi perusahaan yang diharapkan bisa menjadi bekal untuk mengerjakan project baik individu maupun 
kelompok. Di akhir masa magang, mahasiswa diwajibkan mempresentasikan project di hadapan para mentor.
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E. KRITERIA PESERTA
o Mahasiswa SI minimal semester 4 dengan IPK minimal 3,50.
o Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, keinginan belajar yang tinggi, dan mampu bekerja dalam tim. 
o Berkomitmen untuk memiliki gaya hidup sehat.

F. MEKANISME DAN WAKTU PELAKSANAAN
1. Publikasi : Publikasi dilakukan dengan memasang póster dan melaiui media digital
2. Pendaftaran : Mahasiswa mendaftarkan diri melaiui www.nutrifood.co.id/internship sebelum 10 April 2018
3. Seieksi I : CV online yang masuk akan diseleksi oieli tim NUTRIP di Nutrifood
4. Seieksi II : Kandidat terpilih diundang tes lertulis dan wawancara di kantor pusat PT Nutrifood Indonesia
5. Pelaksanaan : Peserta program belajar dan bekerja selama kurang lebih 2 bulan di Nutrifood mulai dari akhir 

Juni hingga akhir Agustus 2018, menyesuaikan libur semester kebanyakan universitas.

G. AKOMODASI PESERTA
o Nutrifood memberikan subsidi transportasi bagi peserta yang mengikuti seieksi tertulis dan wawancara yang 

berasal dari luar Jabodetabek.
o Nutrifood menyediakan makan siang pada hari kerja serta subsidi uang transportasi selama program 

internship beriangsung untuk mahasiswa yang terpilih.
o Nutrifood menyediakan lokasi menginap (Guest House) serta kendaraan operasional bagi mahasiswa terpilih 

yang berdomisili di luar Jakarta.
o Setiap mahasiswa terpilih berhak menggunakan setiap fasilitas umum yang tersedia di kantor Nutrifood 

seperti gym, klinik, studio musik, serta sesuai kebutuhan lainnya. 
o Seluruh biaya hidup di luar program yang menjadi kebutuhan pribadi mahasiswa ditanggung oleh mahasiswa 

tersebut.

H. PERMOHONAN PENEMPELAN POSTER INFORMASI
Dalam rangka mewujudkan komitmen kami untuk memberikan kesempatan kepada pembelajar yang ingin 
mendapatkan pengalaman kerja yang menyenangkan dan berarti, kami bermaksud memohon ijin serta 
kerjasama Bapak/lbu sebagai bagian dari Universitas/Fakultas/Prodi/BEM untuk menginformasikan kegiatan ¡ni 
dengan memasang póster program Nutrifood Internship Program 2018 di lokasi-lokasi kampus yang strategis.

Adapun detail program dapat dilihat di www.nutrifood.co.id/internship pada Maret nanti atau melaiui sosial 
media Nutrifood (FB, Twitter, dan IG). Apabila terdapat pertanyaan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut 
mengenai program ini, Anda dapat langsung menghubungi saudari Paulina Nina di (021) 29635700 atau 
085878757526, atau dengan mengmmkan email ke internship@nutrifood.co.id.

Atas perhatian dan dukungan Bapak/lbu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Dian Mariani
Human Resource Manager

PT.Nutriíood Indonesia
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Kepada Yth. Ketua Departemen
di Lingkungan Fakultas Teknik 
Universitas Gadjah Mada

0 6 MAR 2018

SURAT PENGANTAR
Nomor: ^21  /H1.17/KM/2017

NO ISI KIRIMAN JUMLAH
KIRIMAN KETERANGAN

Fotokopi surat dari Human Resources Manager 
nutrifood
Tanggal : 23 Februari 2017
Perihal : Nutrifood Intemship Program 2018

lembar Disampaikan dengan hormat, mohon untuk dapat 
diinformasikan di Departemen Saudara.

Terima kasih.

Wakil Dekan,
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

—  lAAPvj/l/Vv
* Ir. Muhammad Waziz Wildan, M.Sc.,Ph.D. 
' NIP 196805121994031003

mailto:teknik@ugm.ac.ld

