CAREER OPPORTUNITIES

MANAGEMENT
#5 RECRUITER

#1 MARKETING
Konsenstrasi manajemen pemasaran sesuai
namanya terletak pada marketing. Bagaimana
mengelola pemasaran produk, periklanan, target
pasar, dan sebagainya. Bisa menjadi Marketing
Manager, Product Manager, Brand Manager, New
Business Manager, Account Manager dan
lainnya.

#2 AKUNTAN

Jika anda mengambil konsentrasi manajemen
SDM, maka recruiter juga termasuk salah satu
prospek kerja jurusan manajemen / pekerjaan
yang bisa anda ambil.

#6 KONSULTAN BISNIS

Banyak mahasiswa jurusan manajemen yang
setelah lulus bekerja sebagai konsultan bisnis.
Ada juga yang ke luar negeri dan melamar perusahaan multinasional.

Jika termasuk orang yang teliti dan suka mengatur uang, tidak ada salahnya untuk menjadi akuntan setelah lulus dari jurusan manajemen.
Biasanya yang menjadi akuntan adalah mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen
keuangan.

#7 KONSULTAN PERBANKAN

#3 OPERASI

#8 FRONT OFFICER BANK

Konsentrasi manajemen operasi biasanya terkait
dengan terjadinya proses produksi, yakni pembuatan produk atau pelaksanaan jasa dalam
suatu perusahaan, yaitu bagaimana cara agar
operasi yang dilakukan perusahaan menjadi efektif, efisien, dan optimal.

#4 HUMAN RESOURCES
Konsentrasi manajemen SDM sesuai dengan
namanya akan berurusan dengan sumber daya
manusia dan bagaimana cara menjadikan
sumber daya manusia di sebuah perusahaan
menjadi efektif dan efisien, serta bekerja secara
optimal.

Konsultan perbankan berkaitan dengan segala
hal tentang perbankan. Jika konsultan bisnis
biasanya menangani bisnis secara umum,
konsultan perbankan dikhususkan bekerja
dengan bank.

Kalau konsultan tadi termasuk back-officer,
jurusan manajemen juga bisa mendaftar di bagian
front-officer seperti teller dan customer service.

#9 FINANCE
Finance mirip dengan akuntan, karena sama-sama mengatur uang. Finance fokus di mendapatkan dan menerima uang, sedangkan akuntansi
lebih ke pencatatan dan pengelompokan segala
transaksi yang dilakukan oleh finance.

#10 ENTREPRENEUR
Urutan terakhir adalah bekerja sebagai entrepreneur, yaitu membuat bisnis sendiri. Pada saat
kuliah, memang jurusan manajemen dilatih untuk
memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi.
Sumber : Academic Indonesia.com; Berkuliah.com; Kampusaja.com;
Jurusankuliah.com; Finansialku.com; Kampuscenter.com (2017, diolah).
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