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Road To Become Web Programmer (RTWP) - Angkatan 2

Dibuka kembali Angkatan ke 2

Program Road to Become Web Programmer adalah program perekrutan programmer Web
untuk pemenuhan kebutuhan di customer kami. Seperti kita ketahui, tidak semua lulusan S1
pergururuan tinggi siap untuk memasuki dunia kerja, ilmu yang didapat selama masa kuliah
memerlukan penyesuaian agar bisa diterapkan di dunia kerja. Oleh karena itu dalam program
ini kami mengadakan pelatihan khusus secara intensif sebelum penempatan di kustomer.

Fokus
Penempatan Kerja
Gratis!
Kurikulum training kami fokus hanya pada materi yang dipergunakan di industri IT saat ini.
Semua peserta dijamin penempatan kerja setelah selesai training *
Semua Training Gratis, dan disediakan uang makan

Pelatihan yang kami berikan didesain agar sesuai dengan kebutuhan di Customer. Kurikulum
pelatihan didasarkan pada diskusi kebutuhan dengan customer dan pengalaman
pengajar-pangajar kami yang berpengalaman di industri IT perbankan, asuransi, keuangan dan
telekomunikasi.
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Target program RTWP ini adalah menghasilkan Programmer Web Front End dan Back End.
Yang akan dipelajari dalam pelatihan ini adalah dasar dasar teknologi pemrograman WEB yang
meliputi:
- HTML, Javascript dan CSS
- PHP, My SQL, AJAX
- Java
- Oracle PL/SQL
Pelatihan dilakukan setiap hari secara intensif dengan 30% theori dan 70% praktek. Di akhir
program akan diberikan tugas mini project dengan case yang benar benar seperti penerapan di
industri IT.
Angkatan kedua dibuka pendaftaran dari tanggal 15 September 2017 sampai dengan 25
September 2017
Pendaftaran dan pelatihan tidak dipungut biaya atau GRATIS, bahkan akan mendapatkan uang
makan selama training.
Peserta sangat terbatas, hanya 20 orang. Peserta yang memenuhi kualifikasi akan dijamin
bekerja dengan penempatan di Customer Trengginas dengan paket remunerasi yang menarik
*)
Jika anda lulusan IT, Komputer, Teknik atau Sains Fresh Graduate, belum bekerja atau ingin
mencoba pekerjaan sebagai programmer, mempunyai passion sebagai programmer,
menguasai algoritma dan logika pemrograman yang baik segera mendaftar dengan
mengirimkan CV ke career@trengginas.co.id dengan kode [RTWP2] atau submit CV disini.
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