
 
 

 

EVO - DESKRIPSI PEKERJAAN PARTNER EVENT ORGANIZER 
Sebelum meneruskan membaca, pastikan Anda sudah memahami DESKRIPSI 

PEKERJAAN BISNIS PARTNER SECARA UMUM 
 
TANGGUNG JAWAB 

1. Mendapatkan klien yang membutuhkan jasa event. 
2. Mendiskusikan dengan klien jenis layanan, teknis layanan, volume, packaging, pengiriman, 

perijinan, tenaga pelaksana, perlengkapan dan peralatan terkait, harga dan proses 
pembayaran, biaya-biaya terkait, dan lainnya yang dibutuhkan atau perlu untuk klien. 

3. Konsultasi dengan klien mengenai asuransi, bea dan pajak, alternative pembiayaan. 
4. Pemantauan pelaksanaan/pengiriman untuk memastikan kepatuhan peraturan. 
5. Cari kemungkinan untuk mengurangi pajak dan penghematan biaya. 
6. Pemeliharaan hubungan pelanggan dan partisipasi dalam aktivitas penjualan organisasi. 
7. Penilaian peluang pemasaran dan penjualan baru serta presentasi estimasi tersebut kepada 

manajemen masing-masing. 
8. Menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan event. 

 
 
Fungsi Umum  

1. Partner Event merencanakan dan mengatur Event promosi, bisnis, sosial, dan kegamaan.  
2. Partner Event bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai Event, memastikan 

audiens target terlibat dan pesan Event tersebut dipasarkan dengan benar. Event 
memainkan peran besar dalam kesuksesan merek atau organisasi. 

3. Partner Event mengatur konferensi, seminar dan pameran, serta pesta dan perjalanan 
insentif perusahaan. 

4. Partner Event mengelola seluruh proses mulai dari tahap perencanaan, hingga 
menjalankan Event dan melaksanakan evaluasi pasca Event bersama dengan Sekretaris 
Jenderal. Peran ini terutama bersifat langsung dan sering kali melibatkan kerja sebagai 
bagian dari Tim.  

5. Bekerja sama dengan struktur terkait untuk menciptakan produktivitas optimal Divisinya. 
6. Membuat laporan periodik dan per event dan mempertanggungjawabkan semua 

pelaksanaan tugas Divisinya kepada National Director. 
 
Tanggung jawab  
Sebagai pengelola Event, Anda harus: 

1. Bekerja sama dengan klien untuk mengetahui persyaratan Event yang tepat.  



 
 

2. Menghasilkan proposal terperinci untuk Event (termasuk jadwal, tempat, pemasok, 
kewajiban hukum, kepegawaian dan anggaran).  

3. Melakukan penelitian tempat, pemasok dan kontraktor, kemudian menegosiasikan harga 
dan menyewanya. 

4. Mengelola dan mengoordinasikan pemasok dan semua logistik Event (misalnya, tempat, 
katering, perjalanan) 

5. Bekerja sama dengan tim penjualan dan pemasaran yang dibentuk secara khusus untuk 
mempublikasikan dan mempromosikan Event tersebut.  

6. Mengelola semua perencanaan pra-Event, mengatur pembicara tamu, dan paket 
delegasi.  

7. Mengkoordinasikan pemasok, menangani pertanyaan/keluhan klien, dan mengatasi 
masalah pada hari Event untuk memastikan bahwa semua berjalan lancar dan sesuai 
anggaran.  

8. Mengelola Tim, staf, memberikan pengarahan lengkap.  
9. Mengatur fasilitas parkir, pengaturan lalu lintas, keamanan, pertolongan pertama, 

perhotelan dan media.  
10. Memastikan bahwa kewajiban asuransi, hukum, kesehatan dan keselamatan diikuti.  
11. Mengawasi pembongkaran dan penghapusan Event dan membersihkan tempat secara 

efisien.  
12. Menghasilkan evaluasi pasca-Event untuk menginformasikan Event mendatang.  
13. Melakukan penelitian untuk mendapatkan peluang untuk klien dan Event baru. 

 
Uraian pekerjaan ini bukan merupakan bagian dari kontrak kerja. 
 
Proses Lamaran 

1) Pelamar yang memenuhi syarat harus mengirimkan CV terperinci, surat lamaran, sampel 
tulisan/kisah pekerjaan terbaru dan 3 referensi dengan baris subjek yang tepat: Partner 
____________.  

2) Harap juga menyimpan dokumen (surat lamaran, resume, dan referensi) dalam satu PDF 
dengan diberi nama sendiri 'Last Name_First Name.pdf' (mis., John_Tarigan.pdf).  

3) Aplikasi akan ditinjau secara bergilir.  
4) Hanya kandidat yang terpilih untuk wawancara yang akan dihubungi. Tidak ada panggilan 

telepon. WEABC adalah Pemberi Kerja dengan Peluang yang Setara. 
5) Kalau Anda yakin posisi ini sesuai dan paling tepat untuk diri Anda, silahkan kirimkan 

lamaran, cv, foto diri Anda yang terbaik, rencana kerja kalau Anda terpilih (akan baik 
dalam horizon setahun, lima tahun, dan sepuluh tahun) melalui email ke: 
eclubcomdev@gmail.com atau melalui Formulir Lamaran berikut:  
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