SURAT PERJANJIAN KERJASAMA MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
No. KTP
Alamat

:
:
:

Nomor HP
Email
Spesialisasi

:
:
:

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri menyatakan SETUJU dan MENERIMA Perjanjian tentang
pekerjaan layanan perbaikan instalasi listrik dan/atau sejenis menggunakan jasa layanan online berbasis
aplikasi mobile LISTRIK ON dengan Penyedia Pihak Ketiga / Mitra Teknisi ditetapkan dan disepakati
bersama dengan pola kerjasama kemitraan sebagai berikut*):








Status Mitra Teknisi bukan sebagai karyawan perusahaan, dan tidak mendapat gaji dan/atau hak‐
hak karyawan lainnya;
Risiko beserta kewajiban yang timbul dalam pekerjaan ditanggung oleh Penyedia Pihak Ketiga /
Mitra Teknisi sepenuhnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada LISTRIK ON dengan alasan apa pun.
Mitra Teknisi dianggap telah memiliki SIM, kendaraan, perangkat handphone, perlengkapan kerja
dan alat kerja yang diupayakan sendiri atau tidak disediakan perusahaan.
Perjanjian Mitra Teknisi ini akan berlaku otomatis saat akun Mitra Teknisi telah aktif dan otomatis
berakhir (perjanjian batal dengan sendirinya) saat akun nonaktif permanen.
Mematuhi dan menaati ketentuan LISTRIK ON selama melaksanakan pekerjaan.
Akun nonaktif permanen disebabkan pengunduran diri secara tertulis, melakukan pelanggaran
(kejahatan, kecurangan, kelalaian, sabotase) terhadap ketentuan perusahaan, tidak diketahui
keberadaannya, atau telah meninggal dunia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat di ……………….……, pada hari …..……………. tanggal …………………………….

Mitra Teknisi,

Materai 6000

*)

harap centang bila setuju

(

)

Lampiran Perjanjian
Verifikasi
No.

Nama Dokumen

1.

Copy KTP

2.

Copy Kartu Keluarga

3.

Copy SIM

4.

Copy STNK

5.

Foto Kendaraan Bermotor

6.

Copy Ijazah terakhir

7.

Foto Anda bersama Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang dimiliki

8.

Foto berwarna 4x6

9.

Copy NPWP (bila ada)

10.

Copy halaman depan rekening bank yang dimiliki (bila ada)

11.

Sertifikat Kompetensi (bila ada)

12.

Sertifikat Pelatihan atau Training (bila ada)

13.

Tuliskan riwayat kerja anda dan keahlian apa saja yang anda miliki

(Ada/Tidak)

Keterangan

dan kuasai (dapat diketik/tulis tangan)

Lengkapi seluruh persyaratan di atas untuk menjadi Mitra Teknisi LISTRIK ON dan kirimkan softcopy file
ke email mitra@listrikon.id melalui email pendaftaran anda untuk dapat diproses di tahap verifikasi dan
seleksi selanjutnya.

