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Pedoman lamaran calon anggota Panel Mutu
Siapa yang dapat melamar?
Pakar profesional, dengan pengalaman dan keahlian, yang berminat untuk berkontribusi kepada
penilaian NKT-SKT Terpadu1 berkualitas tinggi yang mengidentifikasi nilai sosial dan lingkungan
penting di bidang produksi komoditas. ALS mencari pakar profesional dengan keterampilan yang
dibutuhkan untuk mengevaluasi laporan penilaian NKT dan/atau laporan penilaian NKT-SKT Terpadu
yang disusun oleh Penilai Berlisensi. ALS mencari peninjau utama dan sekunder untuk Panel Mutu.
Bagian selanjutnya menjelaskan persyaratan lamaran.

Persyaratan minimum
Persyaratan berikut ini akan membantu kami untuk menghevaluasi apakah pelamar memiliki
pengalaman dan keterampilan yang relevan untuk bergabung dengan Panel Mutu. Harap dicatat:
pelamar yang tidak memenuhi persyaratan minimum tidak akan dipertimbangkan.
•

Dapat berfungsi secara efektif dalam Bahasa Inggris dan idealnya dapat bekerja setidaknya
dalam satu bahasa ALS
Peninjau utama: Peninjau utama bertanggung jawab
lainnya (Bahasa Indonesia,
atas tinjauan laporan keseluruhan, termasuk
Bahasa Prancis, Bahasa
mengoordinasi komunikasi dengan peninjau sekunder
Portugis, Bahasa Spanyol)
dan menyiapkan laporan evaluasi akhir.
• Efektif dalam memenuhi
Peninjau sekunder: Peninjau sekunder harus melengkapi
tenggat waktu
bagian laporan evaluasi yang relevan di dalam laporan
• Mampu menunjukkan:
evaluasi dan dapat berdiskusi dengan peninjau utama.
Pengetahuan mengenai subjek yang
relevan yang berasal dari pelatihan
akademis dan pengalaman professional. Pelamar harus memiliki gelar Master atau PhD di subjek
yang relevan. Subjek yang relevan mencakup di antaranya: pengelolaan sumber daya alam, ekologi
tropis, botani, hidrologi, ekologi margasatwa, pengembangan rural, sosiologi, antropologi,
pengindraan jarak jauh, kartografi, DAN setidaknya satu tahun pengalaman praktik yang relevan
(sebagai pakar profesional dan bukan hanya sebagai mahasiswa).
ATAU jika pelamar tidak memiliki gelar Master atau PhD di subjek yang relevan, dia harus dapat
menunjukkan setidaknya lima tahun pengalaman praktik yang relevan (sebagai pakar professional
dan bukan hanya sebagai mahasiswa).
•

Mampu menunjukkan:
o Kemampuan untuk melaksanakan penelitian mandiri, memadukan dan
mengevaluasi data/informasi;
o Kemampuan untuk memberikan umpan balik teknis tertulis yang ringkas dan dapat
dipertanggungjawabkan;
o Kemampuan menulis dan berkomunikasi yang baik.
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Persyaratan tambahan untuk peninjau utama
•

•

Dapat menunjukkan:
o Pemahaman/pengalaman yang signifikan terkait pendekatan NKT secara teori dan
praktik, contohnya sebagai Penilai Berlisensi ALS, pimpinan tim penilaian, atau
anggota tim penilaian NKT atau NKT-SKT, pelatih NKT, dll.;
o Pemahaman/pengalaman yang signifikan terkait audit atau penilaian dasar,
contohnya Auditor Pimpinan Berkualifikasi; konsultan yang menilai berdasarkan
standar yang berbeda
o Pemahaman/pengalaman yang signifikan dalam melaksanakan tinjauan sejawat
atau evaluasi;
Kemampuan untuk mengoordinasikan masukan dari dua atau tiga peninjau dan menyusun
laporan teknis dengan tepat waktu dan berkualitas tinggi.

Kriteria yang Diinginkan
•
•
•
•
•

Mampu bekerja dengan lebih dari satu bahasa ALS (Bahasa Indonesia, Bahasa Prancis,
Bahasa Portugis, Bahasa Spanyol) – terutama Bahasa Indonesia;
Keahlian di ilmu sosial (pemetaan partisipatif, konsultasi pemangku kepentingan, proses
PADIATAPA);
Keahlian dalam klasifikasi tutupan lahan dan pengindraan jarak jauh;
Keahlian dalam SIG dan pembuatan peta;
Pengalaman dalam Pendekatan SKT.

Cara melamar
Pakar profesional harus mengirimkan informasi di bawah ini ke qualitymanager@hcvnetwork.org:
•
•

Daftar riwayat hidup/CV terbaru (maksimal 2 halaman) dengan dua rujukan profesional
terbaru;
Surat lamaran yang menunjukkan Anda memenuhi persyaratan lamaran dan menjelaskan,
contohnya, pemahaman/pengalaman dalam pendekatan NKT dan/atau SKT (secara teori
atau praktik) serta pengalaman di dalam negeri dan sektor sumber daya.

Langkah selanjutnya
Pelamar yang memenuhi kualifikasi akan dihubungi lewat surel dan akan mengikuti proses
perkenalan dengan Manajer Mutu ALS dan melalui periode percobaan untuk menentukan
kesesuaian dengan perannya.
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