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Ilustrasi – Sejumlah aparatur sipil negara
di lingkungan Pemerintah Kota Medan
mengikuti apel yang dipimpin Walikota
Medan H.T Dzulmi Eldin (kiri). (Foto:
LintasMedan/ist)
Medan, 10/10 (LintasMedan) – Pemerintah Kota(Pemko) Medan
membuka pendaftaran peserta yang ingin mengikuti lelang tiga
jabatan pimpinan tinggi pratama setempat.
“Lelang terbuka ini untuk mengisi tiga jabatan tinggi pratama,
yakni jabatan Direktur RSUD dr.Pirngadi, serta Staf Ahli Wali
Kota Medan bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dan Staf
Ahli Wali Kota Medan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik,”
kata Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri Lubis, di Medan, Selasa
(10/10).
Bagi apartur sipil negara (ASN) yang bertugas di wilayah
Provinsi Sumatera Utara, lebih diutamakan bertugas di
lingkungan Pemko Medan yang berminat mengikuti lelang jabatan
ini dapat mengikutinya dengan melengkapi persyaratan yang
telah ditetapkan.
Lelang jabatan yang kedua kalinya digelar Pemko Medan ini,
menurut dia, dilaksanakan secara terbuka dan bagi yang
berminat bisa melihat pengumuman secara rinci di website
www.bkd.pemkomedan.go.id.
Pelamar diperbolehkan maksimal mengajukan dua lowongan dari
tiga jabatan yang kosong tersebut.
Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Medan d/a Badan

Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Medan Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan.
Setiap peserta yang telah mendaftarkan diri dimulai 4 Oktober
hingga 20 Oktober 2017, selanjutnya akan menjalani seleksi
berkas dilanjutkan dengan rekam jejak, tes uji gagasan
tertulis, presentasi dan wawancara hingga pemeriksaan
kesehatan.
Bagi para pelamar yang telah lulus persyaratan administrasi,
Sekda mempersilahkan untuk aktif mengakses website
bkd.pemkomedan.go.id atau melalui papan pengumuman resmi BKD
Kota Medan.
Sebab, setiap tahapan seleksi akan diumumkan melalui papan
pengumuman BKD Kota Medan maupun website bkd.pemkomedan.go.id.
Syaiful menambahkan, seleksi terbuka dengan cara lelang
jabatan dilakukan agar para pengisi jabatan tersebut kompeten,
berkemampuan, profesional dan berintegritas.
Melalui sistem lelang jabatan secara terbuka

ini, kata dia,

tentunya akan memberikan keleluasaan bagi kandidat pejabat
yang ingin promosi jabatan. (LMC-02)

