LABORATORIUM KOMPUTER
SEKOLAH TINGGI TEKNIK SURABAYA
Jl. Ngagel Jaya Tengah 73-77 Surabaya 60284

PENGUMUMAN

No. 03/III/Lab. Komputer/2011
tentang

PENDAFTARAN ASISTEN HONORER
Laboratorium Komputer membuka kesempatan bagi mahasiswa/i STTS yang ingin
menjadi

Asisten Honorer Baru untuk

kegiatan praktikum semester genap 2010/2011.

Bagi mahasiswa yang berminat diharapkan segera mengambil formulir pendaftaran jadwal
jaga di ruang L 202 (Ibu Tien) mulai tanggal 21 Februari 2011 dan menyerahkannya ke Asisten
Tetap yang ada paling lambat tanggal 4 Maret 2011 pukul 16.00 WIB. Nama asisten honorer
yang mengikuti wawancara akan diumumkan pada tanggal 07 Maret 2011. Persyaratan untuk
mendaftar asisten honorer adalah sebagai berikut :
IPK min 2.75, nilai praktikum yang diminati dan nilai mata kuliah ybs minimal B
Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Laboratorium Komputer dengan
melampirkan :
• Pas foto 3x4 berwarna sebanyak 1 lembar
• Fotokopi KHS (mulai semester 1)
• Fotokopi KHP ybs.
• Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan contoh di bawah ini
Di dalam surat lamaran daftarkan praktikum yang diminati. Surat lamaran beserta
lampiran dimasukkan ke dalam map berwarna sesuai dengan jurusan.
Berkepribadian, berdisiplin tinggi, bertanggung jawab, berdedikasi, dan ramah

Asisten Honorer Lama

wajib mengambil dan mengisi formulir daftar ulang

asisten mulai 21 Februari 2011, serta menyerahkannya paling lambat tanggal 7 Maret 2011
pukul 16.00 WIB ke Asisten Tetap yang ada. Formulir daftar ulang asisten honorer lama
maupun surat lamaran yang terlambat dikumpulkan tidak akan diterima.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk diperhatikan.
Surabaya, 1 Maret 2011

Hendrawan Armanto, S.Kom.
Koordinator Laboratorium

Halaman 1 dari 2

Daftar Riwayat Hidup
Saya yang bertanda tangan di bawah ini melampirkan daftar riwayat hidup sbb :

NRP

:

Nama

:

Tanggal Lahir :
Alamat Asal

:

Alamat Sby

:

Telp Sby

:

Pendidikan

:

Demikian daftar ini saya buat dengan benar dan jujur.

Hormat saya,

( <nama lengkap> )

Halaman 2 dari 2

