
 
 

CREATIVE MULTIMEDIA & EVENT OFFICER 

 

Job Purpose : 

Bertanggung jawab merancang dan memproduksi konten multimedia dalam berbagai bentuk, 

termasuk membuat aset visual yang menarik dan mengawasi produksi konten video dan animasi 

untuk mendukung penyampaian informasi mengenai pesan misi Habitat Indonesia guna 

peningkatan brand awareness, promosi program, dan kampanye secara menarik dimana konten ini 

mendukung kegiatan departemen lainnya. 

 

Job Description : 

1. Bekerja bersama Kepala departemen, grafis desainer dan departemen terkait lainnya untuk 

perencanaan konsep konten visual. 

2. Bertanggungjawab untuk membuat dan merancang konten visual untuk saluran 

komunikasi digital organisasi. 

3. Bekerja dengan tim komunikasi dalam merencanakan, proposal teknis (TOR, skenario, 

story board, dll), dan mengawasi produksi konten video. 

4. Memastikan tampilan visual dan templates sesuai dengan acuan Habitat International 

Brand Guideline. 

5. Membuat strategi konten yang berkesinambungan untuk mendukung kebutuhan platform 

digital Habitat Indonesia dan produk promosi lainnya (cetak / digital / video / fotografi) 

6. Melakukan photogathering ke area project Habitat Indonesia untuk mengumpulkan 

gambar-gambar terbaru yang mendukung konten yang diperlukan. 

7. Mendukung kebutuhan pelaksanaan event dan kampanye yang akan atau sedang berjalan. 

 

Requirement : 

1. Latar belakang pendidikan D3/S1 segala jurusan, diutamakan jurusan Desain Grafis/ 

Desain Komunikasi Visual/Videografi, dll 

2. Pengalaman bekerja Min. 1 tahun, fresh graduate dipersilakan melamar 

3. Memiliki pengalaman membuat konten dengan berbagai macam software seperti Adobe 

Pr & Ae, Adobe Photoshop,Final Cut Pro, Video Editor software, Photography, OBS 

Studio Software, Vmix, Xspilt, Livestream Software, dll 

4. Fleksibel, adaptif, kreatif dan komunikatif 

5. Bersedia keluar kota 

6. Tertarik bekerja di bidang kemanusiaan, baik itu bencana alam, penggalangan dana atau 

program-program lainnya. 

7. Wajib melampirkan link portofolio dalam CV 

8. Penempatan di Jakarta 

Kandidat yang serius dan tertarik didorong untuk mengirimkan aplikasi mereka dengan surat lamaran 

yang menjelaskan secara singkat bagaimana pengalaman Anda relevan dengan posisi ini. 

Perempuan dan penyandang disabilitas dipersilahkan untuk melamar ke email : 

recruitment@habitatindonesia.org dengan subjek Creative Multimedia & Event 

Officer 

mailto:recruitment@habitatindonesia.org

