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INTERNAL RECRUITMENT 

Sourdough Baker 

 

Entitas   : PT. SSM 

Jumlah yang direkrut : 1 orang 

Penempatan  : Bali – KooD Restaurant (Kolaborasi untuk Desa Restaurant) – 

Sanur 

 

Ingin berkarir dan bereksperimen kuliner di Bali? 

 

Ayo bergabung dengan KooD! 

 

KooD adalah proyek pengolahan & penyediaan makanan sehat siap saji yang beroperasi 

di Sanur,Bali. Dengan inovasi produk serba segar, serba berbasis tanaman dan serba 

terjangkau, kini KooD mencari kandidat tepat untuk bersama-sama mengembangkan 

KooD lewat peran Sourdough Baker.  
 

Rincian Tugas: 

1. Melakukan riset terhadap tren roti, pastry, dan kue yang ter-update. 
2. Memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai dengan standar dan 

prosedur yang berlaku. 
3. Memastikan seluruh peralatan dan area produksi dalam keadaan rapi dan bersih. 
4. Memastikan seluruh proses dapat berjalan efisien dan efektif. 
5. Membantu pekerjaan yang lain jika diperlukan. 
6. Memastikan seluruh bahan baku tersedia sebelum memulai proses. 
7. Memproduksi roti, pastry, dan kue sesuai dengan jadwal produksi harian. 
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INTERNAL RECRUITMENT 

Kualifikasi Pelamar: 

• Pendidikan minimal SMA/SMK, lebih disukai bidang Tata Boga atau Jasa Boga. 
• Memiliki pengalaman min. 5 tahun sebagai Baker di restoran, toko kue, dan/atau 

pabrik roti tradisional. 
• Memahami mengenai jenis-jenis tepung. 
• Memiliki pengetahuan mengenai cara memanggang roti atau kue dengan benar. 
• Memahami prinsip-prinsip dasar artisan baker.  
• Dapat melakukan moulding adonan kue dengan menggunakan tangan kosong.  
• Bersedia untuk bekerja secara shift. 
• Komunikatif dan ramah. 
• Mampu bekerja dalam tim maupun individu. 
• Fleksibel dan cekatan. 
• Bersedia untuk melakukan tugas lain jika diperlukan. 

 

Cara Melamar :  

Kirimkan lamaran lengkap Anda beserta alasan “mengapa saya ingin menjadi sourdough 
baker ?” ke recruitment@eastbalicashews.com dengan subject email Sourdough 
Baker (spasi) Nama (spasi) Domisili. Atau hubungi Ariani (0812-3608-9836) untuk 
informasi lebih lanjut.   
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