
VACANCY ANNOUNCEMENT 
 
Gardens of the Sun adalah perusahaan e-commerce yang sedang berkembang pesat. Berbasis 
di Bali, kami membuat perhiasan yang ramah lingkungan dan ramah sosial.  
 

Kami menghargai pemikiran jangka panjang, lingkungan hidup dan ketrampilan pengrajin kami 
yang mencintai keahlian mereka. Didirikan oleh seorang sustainability consultant yang kini 
menjadi designer, kami ingin memberikan pengaruh yang baik kepada pembeli dan juga untuk 
mereka yang bekerja dengan kami. 

 

Yang kami tawarkan: 

• Kamu akan bekerja di studio yang hijau dan asri dalam lingkungan multikultural 
• Kamu akan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang 
• Tidak ada ketentuan dalam aturan berbusana (dress code)  

Jika kamu merasa kamu adalah orang yang tepat untuk bergabung dengan tim kami, silahkan 
kirimkan CV dan surat pengantar ke misha@gardensofthesun.com.  
 

Jika surat lamaran kamu menunjukan bahwa kamu memahami dan memiliki keselarasan 
dengan nilai nilai intrinsik Gardens of the Sun dan kamu memiliki pengalaman serta pendidikan 
yang relevan. Jika kamu melewati seleksi tahap pertama kami akan menghubungi kamu untuk 
wawancara.  
 

mailto:misha@gardensofthesun.com


Packing and Shipping Assistant  
 
Tugas utamamu adalah memastikan bahwa semua pesanan terkirim dengan benar, aman dan 
tepat waktu. Kamu akan menyiapkan, mengemas produk dengan baik untuk membuat klien 
bahagia saat membuka kemasan perhiasannya. Selain itu, kamu juga bertugas untuk menyortir 
batu permata untuk koleksi hidden gems, mengirimkan pesanan secara langsung untuk klien 
yang berada di Bali, membeli perlengkapan kantor dan membantu dengan manajemen 
inventaris perhiasaan.  
 

Tugasmu: 
• Menyiapkan pesanan 
• Menyiapkan batu permata untuk koleksi Hidden Gems 
• Mengukur dan menimbang batu permata 
• Mengirim paket secara langsung ke klien 
• Melacak pengiriman 
• Membantu tugas kantor secara umum seperti mengantarkan dokumen dan membeli 

persediaan peralatan kantor 
• Membantu inventaris perhiasaan, termasuk memeriksa ukuran perhiasaan 

 

Kami mengharapkan kamu dapat berkembang bersama kami, maka, sangat memungkinkan 
adanya peningkatan peran berdasarkan minat kamu dan kebutuhan perusahaan. 
 

Kamu merasa daftar ini sangat menggambarkan sifatmu: 
• Kamu senang membuat orang lain bahagia 
• Kamu sangat memperhatikan detail dan senang membuat segala sesuatu terlihat indah 
• Kamu bersemangat untuk bekerja dalam tim yang multikultural 

 
  
 

 

 


