Rekrutmen Terbuka
CLOUDTECH adalah perusahaan yang berfokus pada pengembangan solusi Secure
Technology untuk individu & perusahaan. Kami mencoba menjangkau mereka yang mencari
keamanan dan perlindungan untuk data digital mereka dengan teknologi kami. Saat ini kami
memperluas pasar kami secara global, dan berusaha menjawab banyak permintaan dari
seluruh dunia.
CLOUDTECH berbasis di Depok, Jawa Barat, Indonesia. Dan saat ini kami menyambut orang
baru untuk bergabung dengan kami.
Kirimkan surat lamaran anda via email ke career@cloudtech.co.id dengan subject:
"[RECRUIT2018] Lamaran untuk" + posisi pekerjaan yang Anda inginkan

Persyaratan Umum:










Mampu bekerja Full Time (dari jam 8am - 16pm, 5 hari seminggu)
Lokasi kantor kami ada di Bandung dan Depok, silahkan pilih area kantor yang
diinginkan
Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris
Keterampilan manajemen waktu yang bagus untuk menangani banyak proyek secara
paralel
Mampu memotivasi diri untuk mengeksplorasi teknologi, aplikasi dan lingkungan
baru
Keterampilan pemecahan masalah teknis yang kuat
Memiliki kemampuan interpersonal yang baik untuk bekerja dalam tim
Mampu BPAS (Bawa Perangkat Anda Sendiri) untuk bekerja merupakan nilai tambah
Memiliki pengetahuan dalam kontrol Github dan git merupakan nilai tambah

Persyaratan Khusus:
[AP] Android Programmer







Fasih berbahasa pemrograman Java (pengetahuan di Kotlin merupakan nilai tambah)
Pengetahuan kuat tentang Android SDK, versi Android yang berbeda, dan cara
menangani berbagai ukuran layar
Pemahaman yang baik tentang konsep dan implikasi berorientasi objek
Memahami prinsip dan pedoman antarmuka Google Android
Memiliki perhatian yang kuat terhadap detail, dan desain yang bagus
Keterampilan desain grafis dasar (misalnya Adobe Photoshop atau yang serupa)

[IP] iOS Programmer


Fasih berbahasa Objective-C atau Swift (2.0 / 3.0)








Pengetahuan kuat tentang IDE Xcode Apple
Memahami Frameworks dan API seperti Foundation, UIKit, dan CocoaTouch
Pemahaman yang baik tentang Pedoman Antarmuka Manusia Apple
Terbiasa dengan iOS 10 dan versi OS yang lebih baru
Memiliki perhatian yang kuat terhadap detail, dan desain yang bagus
Keterampilan desain grafis dasar (misalnya Adobe Photoshop atau yang serupa)

[FWP] Front-End Web Programmer








Keterampilan pengembangan front-end yang luar biasa (menggunakan JavaScript
modern, HTML5 dan CSS3) dan juga pemahaman yang cukup tentang backend
Memahami tata letak dan prinsip desain antarmuka pengguna yang baik
Keterampilan desain grafis dasar (misalnya Adobe Photoshop atau yang serupa)
Pengalaman dengan aksesibilitas web, masalah kompatibilitas lintas browser, dan
pengoptimalan kinerja frontend
Pengalaman dengan frameworks, preprocessors CSS seperti Sass atau LESS, task
runners (misalnya React.js, Sass)
Pengalaman praktis dalam pengembangan front end, baik di perusahaan, untuk
agen, atau sebagai freelancer
Kemampuan untuk memisahkan & membangun frontend website menjadi aplikasi
cross-platform

[UXD] UI/UX Designer







Pemahaman yang kuat akan keterampilan memecahkan masalah di Mobile App &
Website
Mampu berpikir pada tingkat tinggi tentang user interface dan data (Data-driven
design)
Pemahaman yang baik tentang tata letak dan prinsip dasar desain antarmuka
pengguna di berbagai platform
Pengalaman dalam membuat wireframes dan prototyping
Kemahiran dalam berbagai alat perancang (misalnya Adobe CC, Illustrator, Sketch,
dll.)
Memiliki perhatian yang kuat terhadap detail, dan selera desain yang mutakhir

[QAE] Quality Assurance Engineer






Pengalaman dalam membuat aplikasi mobile / web
Sangat tertarik dengan teknologi mobile / web
Memiliki pengetahuan dalam framework pengujian otomatis (misalnya selenium)
Pengalaman dalam pengembangan uji coba
Kuat dalam berpikir logis

[JSR] Junior Security Researcher




Lulusan di bidang Ilmu Komputer, Cyber Security atau bidang terkait
Minimal pengalaman 1 tahun
Kandidat memiliki keterampilan (mau belajar) dalam pemrograman C, C ++, C #, Java,
ASM, PHP, PERL, Python








Terbiasa bekerja dengan alat Forensik
Kandidat memiliki pengetahuan (mau belajar) dalam prinsip kriptografi, berbagai
metode dan metodologi pengujian penetrasi
Mampu melakukan analisis Kerentanan dan reverse engineering
Dapat belajar dengan cepat dan mampu menerapkan teknologi informasi terbaru
Mampu bekerja sebagai bagian dari tim dan mandiri
Memiliki sertifikasi konsultan keamanan akan menjadi nilai tambah

