
 
INTERNAL OPEN POSITION  

  
 
POSITION TITLE             :  Quality & Management  
                                          System (QMS) Engineer 
 

REPORT TO : Corporate Risk & 
Management System Manager 

DIVISION / DEPARTMENT  :    Corporate Risk &  
                                           Management System LOCATION    : Antam 

 
JOB FUNCTION SUMMARY:  
 
Mengelola  operasional dan peningkatan kualitas sistem manajemen di PT. Air Liquide Indonesia,            
meningkatkan penggunaan sistem manajemen dokumen digital di seluruh organisasi, memastikan          
keselarasan antara prosedur Industrial Management System (IMS) & prosedur lokal, memfasilitasi           
audit internal & eksternal, memenuhi kebutuhan pelanggan dalam quality system, memastikan           
kepatuhan terhadap ISO 9001, ISO 14001, Sistem Jaminan Halal dan IMS, serta peraturan lokal. 
 
 
RESPONSIBILITIES:  

 
- Menyiapkan dan menyampaikan proses reguler sistem manajemen seperti pelatihan, audit, 

tinjauan manajemen, dll. 
- Meningkatkan dokumen sistem manajemen ALINDO dan proses implementasi serta 

integrasi Industrial Management System Air Liquide (IMS) di ALINDO melalui sistem 
informasi dan digitalisasi. 

- Memastikan kepatuhan sistem manajemen ALINDO dengan ISO 9001 versi 2015, ISO 
14001 versi 2015, persyaratan SJH, serta Industrial Management System Air Liquide 
(IMS). 

- Mendesain alat yang diperlukan untuk memantau dan mengontrol implementasi sistem 
manajemen yang dapat digunakan untuk perusahaan, industrial facility atau department. 

- Menindaklanjuti Quality Incident dan memastikan rencana tindakan dibuat dan 
dilaksanakan. 

- Mengawasi implementasi yang efektif dari sistem manajemen, memfasilitasi dan memandu 
industrial facility dan departemen terkait masalah yang membutuhkan tindakan korektif 
dalam sistem manajemen serta lintas departemen atau industrial facility. 

- Menindaklanjuti temuan audit yang berhubungan dengan sistem manajemen, serta 
memandu dan mengawasi tindak lanjut temuan audit di industrial facility atau departemen 
lainnya. 
 

 
MINIMUM REQUIREMENT  
 
     Pendidikan  : Sarjana (S1) Teknik atau Sains 
               : Kualifikasi formal Audit menjadi nilai tambah 
 
     Kemampuan, keterampilan, dan pengalaman :  

- Pengetahuan yang sangat baik dan berpengalaman dalam mengelola Industrial 
Management System, ISO 9001, ISO 14001, dan Sistem Jaminan Halal. 
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- Kemampuan untuk melakukan audit internal dan eksternal. 
- Pemahaman tentang Process Safety Management System dan Risk Management. 
- Pengalaman melakukan audit dan membuat analisa akar permasalahan yang berkualitas. 
- Keterampilan komputer yang sangat baik untuk penulisan dan pengelolaan dokumen. 
- Pengetahuan teknis mengenai chemical atau supply chain operation. 
- Memahami Change Control atau audit dan inspeksi pelanggan. 
- Kemampuan yang sangat baik dalam detail. 
- Keahlian dalam pengelolaan waktu. 
- Keterampilan interpersonal, komunikasi dan kepemimpinan yang sangat baik. 
- Keterampilan dalam menulis, berbicara, dan mempresentasikan dalam bahasa Inggris. 
- Kemampuan untuk menerapkan undang-undang, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang 

relevan.  
 

Jika berminat harap mengajukan formulir aplikasi ke HR 
Departemen  

Batas pengumpulan formulir aplikasi:   
31 August  2018 

 
Jika Anda berminat atas posisi ini silahkan hubungi HR Departement (Lasti / Iif) di 

emaill:  lasti.dianti@airliquide.com  /  iif.arvani@airliquide.com  
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