JOB DESCRIPTION EDUPRIMA GROUP
AREA MALANG
Surplus Privat adalah salah satu brand yang dikelola oleh Eduprima Group,
dengan mengikuti proses rekrutmen ini artinya anda mendaftar sebagai
tutor di Eduprima Group dan siap mengajar di Surplus privat & brand les
privat lainnya dari Eduprima Group untuk wilayah Malang.

DESKRIPSI UMUM
Eduprima Group adalah Lembaga manajemen les privat yang mengelola
beberapa brand / merk les privat di seluruh Indonesia, salah satunya
adalah Surplus Malang.
Kami membuka lowongan sebesar-besarnya bagi anda untuk menjadi
guru les privat di Eduprima Group wilayah Malang. Dengan bergabung
dengan Eduprima Group, anda berkesempatan untuk mengajar privat di
beberapa brand Eduprima Group untuk wilayah Malang.
Tutor Eduprima adalah suatu pekerjaan lepas / freelance. Tutor
Eduprima mengajar berbagai skill dan pelajaran sesuai dengan
keahliannya. Dengan waktu mengajar yang fleksibel dan dikondisikan
dengan waktu luang tutor, menjadikan profesi ini menjadi pilihan bagi
anda yang ingin memperoleh tambahan pendapatan, mengisi waktu
luang, mengamalkan ilmu, mencari pengalaman baru, dan lainnya.
Mahasiswa, pegawai, guru, bahkan ibu rumah tangga (dengan syarat
Mahasiswa Aktif S1/D3 atau Alumni S1/D3/D1, kecuali untuk skill-skill
khusus) dapat bergabung dengan Eduprima. Anda dapat mengajar
berbagai pelajaran maupun skill yang anda miliki.

PERSYARATAN UMUM
1. Mahasiswa Aktif, atau Alumni minimal S1/D3/D1, atau Professional
atau

Praktisi

atau

memiliki

kemampuan

mengajar,

atau

Berpengalaman.
2. Laki-laki / Perempuan Semua Umur dan Semua Kalangan.
3. Siap mengajar dengan penuh tanggung jawab.
4. Akun Whatsapp yang selalu aktif.
5. Dianjurkan memiliki sepeda motor.
6. Bersedia untuk menjadi tutor Eduprima minimal 4 bulan ke depan
(120 hari). Kami mewajibkan anda untuk siap jadi tutor Eduprima
minimal 4 bulan ke depan. Maksudnya 4 bulan kedepan (120 hari) ini
bukan dihitung dari jumlah hari mengajar, tapi kondisi anda siap
mengajar dan menerima tawaran siswa. Misalkan anda diterima jadi
tutor tanggal 1 Juli, maka anda boleh berhenti jadi tutor paling cepat
tanggal 1 November. Tapi anda bisa izin untuk tidak mengajar baik
jangka pendek, menengah, atau jangka panjang dengan syarat dan
ketentuan berlaku. Contohnya bagi mahasiswa dari luar kota, boleh izin
tidak mengajar karena liburan semester. Tapi, jika anda sejak awal ada
kemungkinan banyak izin, Lebih baik untuk mengundurkan diri dari
sekarang karena ke depannya terlalu banyak izin justru akan
menyulitkan dan merugikan tutor. Mengingat jadwal mengajar di
Eduprima sangat fleksibel dan atas kesepakatan tutor dan siswa. Jadi
ketika tutor sering izin artinya sudah di melebihi batas toleransi, dan
kami menerapkan beberapa sanksi tegas mengenai disiplin mengajar
dan perizinan. jadi, menjadi tutor aktif minimal 120 hari ke depan dan
mengurangi izin adalah syarat utama.

PERSYARATAN PERSONAL
• Skill komunikasi yang baik.
• Skill manajemen waktu yang baik.
• Skill mengajar yang baik.
• Fisik kuat untuk pulang pergi ke tempat siswa.
• Menyukai pendidikan dan pengajaran.
• Senang mengajar atau sharing ilmu.
• Mampu membangun relasi dengan berbagai kalangan.
• Sabar, toleran, dan mampu memahami orang lain.
• Positif, proaktif, dan supportif.
• Memiliki pemikiran yang luas dan antusiasme yang tinggi.
• Sehat Jasmani dan Rohani.
• Memiliki karakter yang baik.
• Memiliki integritas dan loyalitas terhadap nilai-nilai Lembaga.
• Mampu bekerja sama secara virtual maupun offline.
Tapi anda tidak perlu khawatir jika anda merasa ada kekurangan pada
beberapa skill tertentu. Karena semakin tinggi jam mengajar anda, maka
skill-skill tersebut akan berkembang dengan sendirinya.

BERKAS PERSYARATAN
1. File foto diri terbaru
2. File foto KTP/SIM
3. File KTM untuk mahasiswa aktif atau scan ijazah terakhir untuk non
mahasiswa aktif
4. Rekening bank untuk penggajian (cukup disiapkan). Dianjurkan bank
BNI, BRI, BCA, Mandiri, dan BNI Syariah. Selain bank tersebut dikenakan
biaya admin bank Rp6500 setiap penggajian.

APA YANG ANDA LAKUKAN?
Berikut ini adalah beberapa hal yang dilakukan oleh tutor Eduprima:
• Mengajar di tempat yang diinginkan oleh siswa baik tempat tinggal,
kantor, sekolah, universitas, tempat umum, perpustakaan, dan tempat
lainnya.
• Merencanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan siswa.
• Mengajar siswa skill / pelajaran yang mereka inginkan.
• Mengukur kemajuan siswa dalam belajar.
• Terus up-to-date dengan kurikulum dan pengetahuan terkini.
• Mempersiapkan siswa menghadapi ujian.
• Mengorganisir siswa dalam mengerjakan tugas.
• Membuat jurnal dan laporan kemajuan belajar siswa (progress
record).
• Bertemu dengan orang tua, wali, keluarga, atau pihak-pihak yang
bertanggung jawab terhadap siswa untuk mendiskusikan kemajuan
siswa.
• Berdiskusi dan berkonsultasi dengan staff Eduprima mengenai
kegiatan belajar siswa.
• Untuk beberapa program tertentu yang berkaitan dengan skill dan
keahlian, tutor mengajar siswa dengan materi yang telah disediakan
di Eduprima.
• Mengisi presensi setiap sesi, mengirim laporan presensi sesuai
ketentuan, dan mengajukan penggajian sesuai prosedur.

APA MANFAATNYA UNTUK ANDA?
Sarana Mengamalkan Ilmu
Salah satu karakter dari ilmu yang bermanfaat adalah dapat diamalkan.
Salah satunya adalah dengan mengajar. Dengan mengajar maka ilmu yang
anda ajarkan akan terus berkembang dan menyebar seiring dengan
perkembangan siswa dengan mengamalkannya di dunia apalagi jika siswa
tersebut kembali mengajar kepada orang lain. Apa pun keahlian anda, anda
bisa berbagi dan mengamalkan ilmu anda bersama Eduprima Group.
Tambahan Pendapatan
Anda bisa memperoleh tambahan pendapatan dengan menjadi tutor di
Eduprima. Apakah anda mahasiswa, PNS, pegawai swasta, ibu rumah tangga,
tutor profesional, praktisi, dan apa pun profesi dan kegiatan sehari-hari
anda, dengan mengajar di Eduprima anda akan memperoleh tambahan
pendapatan.
Pengembangan Diri
Di Eduprima, anda akan mengalami perkembangan diri mulai dari
kemampuan komunikasi, mengajar, manajemen waktu, dan hal-hal lainnya
yang tentunya akan bermanfaat untuk anda. Di awal, kami juga
mengembangkan tutor melalui beberapa training khusus khususnya melalui
tutor guide yang sudah kami sediakan.
Pengalaman Kerja
Dengan bergabung bersama Eduprima, anda memperoleh pengalaman
kerja. Kami menyediakan sertifikat pengalaman kerja sebagai tutor di
Eduprima Group dengan syarat tertentu.

Fleksibel
Eduprima Group menawarkan model kerja dengan jam kerja yang paling
fleksibel sesuai dengan kesanggupan anda. Bukan hanya jam kerja,
penggajian juga fleksibel tidak perlu menunggu satu bulan untuk gajian.
Fokus pada mengajar
Anda tidak perlu direpotkan dengan mengurus beberapa hal administratif
seperti collecting, recording, pricing, invoicing, marketing, dan hal-hal
lainnya. Anda cukup fokus pada mengajar dan fokus pada tanggung jawab
anda sebagai tutor, sedangkan hal-hal lainnya menjadi tanggung jawab staf.
Lebih Professional
Anda mengajar membawa “bendera” salah satu brand dari Eduprima Group.
Anda datang ke tempat siswa bukan dengan nama anda sendiri, tapi atas
nama lembaga In-Home Tutoring. Dengan demikian anda bisa mengajar
dengan lebih percaya diri, yakin dan semangat. Selain itu orang tua siswa /
siswa lebih percaya anda dan memandang anda sebagai seorang tutor yang
ahli. Karena hanya tutor yang lulus proses rekrutmen tutor diperbolehkan
untuk mengajar.
Dipertemukan dengan Siswa
Eduprima berpengalaman, handal, dan menjadi market leader dalam
industri bimbel rumah di Indonesia.

APA RISIKONYA & APA YANG ANDA
KORBANKAN?
Setiap profesi pasti ada risiko & butuh pengorbanan. Menjadi tutor
Eduprima juga ada risiko & pengorbanannya. Agar anda mengerti sejak awal
apa risiko yang akan anda hadapi, dan tidak menyesal ketika sudah menjadi
tutor, berikut ini Deskripsi resiko sebagai tutor:
• Tutor pergi ke tempat siswa menggunakan sarana transportasi. Ketika
pergi ke tempat siswa harus hati harus hati-hati di jalan. berdoa
sebelum bepergian, ikuti rambu-rambu, dan tetap berhati-hati. Hal ini
penting karena jalan raya penuh risiko, dan jangan sampai anda
dirugikan karena hal ini.
• Tutor pergi ke tempat kerja menggunakan sarana transportasi
masing-masing. Jadi untuk perawatan alat transportasi, penyusutan,
kerusakan, kerugian lainnya pada alat transportasi, termasuk
keselamatan perjalanan adalah tanggung jawab masing-masing, tetapi
kami fasilitasi juga biaya transport / pertemuan yang sudah tercantum
pada penggajian.
• Anda harus datang tepat waktu ke tempat KBM. Risiko di balik ini
adalah tanggung jawab anda.
• Anda harus mengorbankan waktu luang anda untuk mengajar. Tapi
waktu luang yang anda korbankan itu berdasarkan persetujuan dan
kesepakatan anda sebelumnya ketika kami menawarkan siswa baru.
• Seluruh risiko dan pengorbanan dibalik tanggung jawab anda sebagai
tutor (tanggung jawab anda telah dijabarkan pada bagian “apa yang
anda lakukan”) adalah tanggung jawab anda. Termasuk persiapan
mengajar, dan lain-lainnya.

SELF-REVIEW
Apakah anda sudah mengerti deskripsi pekerjaan sebagai tutor Eduprima?
Apakah anda siap dan sudah memenuhi persyaratan umum calon tutor?
Apakah anda sudah memenuhi kriteria persyaratan personal calon tutor?
Apakah berkas-berkas persyaratan calon tutor anda sudah lengkap?
Apakah anda sudah mengerti apa yang akan anda lakukan sebagai tutor?
Apakah anda sudah memahami apa manfaatnya untuk anda?
Apakah anda sudah memahami dan siap atas pengorbanan & risikonya?

SELANJUTNYA…
Jika anda menjawab YA pada semua pertanyaan self review. Silakan lakukan
langkah Berikut:

1. KIRIM BERKAS PERSYARATAN KE EMAIL
a. File Foto Diri Terbaru
b. File Foto / Scan KTP atau SIM (Salah Satu)
c. File Foto / Scan Kartu Mahasiswa untuk mahasiswa aktif atau scan ijazah
terakhir untuk non mahasiswa aktif
Kirim berkas ke email: rekrutmentutormalang@gmail.com

2. KONFIRMASI VIA WHATSAPP
Konfirmasi bahwa anda telah mengirim berkas dengan format:
TUTOR MALANG NAMA LENGKAP REGISTRASI
Contoh: TUTOR MALANG TIKA WULANDARI REGISTRASI
Kirim ke: 0899-599-7300 (WA)

SETELAH KONFIRMASI, TUNGGU ADMIN MENGIRIM LINK &
PASSWORD UNTUK LANGKAH SELANJUTNYA

