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Citi Asia Terima Pendaftaran Lebih dari 6.000 Mahasiswa/i Terkait dengan
Rekrutmen Kampus secara Virtual
Citi Asia Pacific baru-baru ini meluncurkan program virtual yang inovatif guna mendukung rekrutmen di
berbagai kampus dan berlaku bagi mahasiswa/i di seluruh dunia. Program ini memberi kesempatan kepada
para mahasiswa/i untuk menjajaki kesempatan berkarir di wilayah Asia Pasifik, serta di lini bisnis Investment
Banking dan Markets and Securities Services.
Dalam jangka waktu dua minggu, perusahaan telah menerima pendaftaran secara virtual dengan jumlah
lebih dari 6.000 mahasiswa yang berasal dari lebih 500 universitas termasuk Indonesia. Secara normal,
biasanya perekrutan melalui kampus dengan cara konvensional akan memakan waktu hingga beberapa
bulan.
Yardley Young, Head of Human Resources Citi Indonesia mengatakan, “Terdapat 69 mahasiswa dari
Indonesia terdaftar untuk mengikuti program ini. Program ini mencerminkan komitmen kami untuk
mendukung rekrutmen kampus serta memfasilitasi individu-individu unggulan bagi industri perbankan di
Indonesia. "
Program yang dilaksanakan secara online ini dirancang untuk memberikan pengalaman kepada para
mahasiswa mengenai bagaimana rasanya menjadi seorang analis, serta di saat yang bersamaan membantu
mereka dalam membangun keterampilan dan kepercayaan diri untuk berkarir di Citi. Ini merupakan program
online gratis bagi para mahasiswa/i, guna membangun keterampilan praktis serta rasa percaya diri dalam
berkarir. Para mahasiswa/i nantinya akan mendapatkan contoh layaknya pekerjaan sebenarnya, untuk lebih
memahami mengenai apa yang ditawarkan oleh karir dalam perbankan sambil mengembangkan keahlian
yang berharga, sehingga nantinya dapat dipekerjakan.
Pengalaman virtual ini meliputi:
 Dalam setiap modul terdapat studi kasus, dirancang secara khusus oleh para bankir Citi, dimana
terdapat permasalahan dalam bisnis yang harus disediakan solusinya oleh para mahasiswa/i
 Mahasiswa/i yang memiliki solusi terbaik, berkesempatan untuk dihubungi guna mendapatkan posisi
permanen di Citi, atau kesempatan melakukan magang
 Sebagai bagian dari pengiriman solusi, Citi mendorong para mahasiswa/i untuk memberikannya
dalam bentuk video. Ini memberikan kesempatan lebih bagi para mahasiswa/I untuk
merepresentasikan CV yang mereka miliki dalam bentuk visual
 Melakukan tatap muka secara virtual,dengan para petinggi Citi, yang merupakan bagian dari tim
manajemen Citi di wilayah Asia Pasifik
 Sesi informal lainnya dalam bentuk virtual
“Pengalaman secara virtual ini merupakan cara cerdas lainnya dengan memanfaatkan teknologi, guna
memastikan bahwa kami dapat menarik perhatian dari bakat-bakat unggulan. Ini juga merupakan salah satu
cara kami guna memperluas daya tarik kami kepada lebih banyak orang di seluruh dunia. Sejauh ini, kami
sangat senang dengan tanggapan yang didapatkan, serta saya berharap dapat menyambut lebih banyak
mahasiswa/i bersama Citi,” ujar Jan Metzger, Head of Asia Pacific Banking, Capital Markets and Advisory
Asia Pacific.
“Penggunakan teknologi yang kami lakukan semakin meningkat dalam lini bisnis yang kami miliki, dimana
hal ini merupakan salah satu cara penerapan yang dilakukan secara inovatif guna mendukung pertumbuhan
kami. Program ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bisnis Citi di wilayah Asia Pasifik, serta
memberikan kami kesempatan untuk menargetkan kandidat yang lebih beragam mengingat program ini
terbuka untuk umum,” ujar Stuart Staley, Head of Markets and Securities Services Asia Pacific

Penjelasan lebih lanjut mengenai program dapat dilihat pada tautan berikut:
https://www.insidesherpa.com/virtual-internships/prototype/JyqBRt97DnJMFf4Pb/Citi-APAC-MarketsVirtual-Internship-Program
https://www.insidesherpa.com/virtualinternships/prototype/AnK7Y9ShmewWQXrEY/APAC%20Investment%20Banking%20Virtual%20Reality%2
0Intern%20Experience
Selain itu, Citi Indonesia juga menawarkan program summer analyst, sebuah program terstruktur selama 10
minggu, guna membekali partisipan dengan pengetahuan dasar, soft skill serta keterampilan teknis dalam
dunia perbankan. Pada tahun ini, terdapat 13 mahasiswa/i berprestasi terpilih untuk menjadi summer analyst
di Indonesia. Para mahasiswa/i Indonesia ini akan ditempatkan di berbagai lini bisnis dari Citi, antara lain
Consumer Banking, Operations & Technology (O & T), Treasury and Trade Solutions (TTS), serta Markets
and Securities Services (MSS).
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Citibank N.A.,Indonesia (Citi Indonesia) adalah cabang yang dimiliki secara penuh oleh Citigroup, Inc – New York,
Amerika Serikat. Di Indonesia, Citibank telah berdiri sejak tahun 1968 dan merupakan salah satu bank berjaringan
internasional terbesar di negara ini. Citibank mengoperasikan 10 cabang di enam kota besar – Jakarta, Bandung,
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tersambung dalam jaringan ATM Bersama dengan lebih dari 70.000 terminal ATM yang tersebar di berbagai lokasi di
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Pada tahun 2020 Citibank mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai Best International Bank in Indonesia dari
Finance Asia, sementara di tahun 2019, Citibank berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan antara lain sebagai
Best International Bank in Indonesia dari majalah Asiamoney, Best Corporate/Institutional Digital Bank in Indonesia
dari Global Finance serta Wealth Management Platform of the Year di Indonesia dari Asian Banking and Finance.
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Citibank N.A., Indonesia adalah bank yang berlisensi, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia
(OJK).
Citibank N.A., Indonesia merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:
Puni A. Anjungsari
Country Head of Corporate Affairs
Citi Indonesia (Citibank N.A., Indonesia)
Email : puni.anjungsari@citi.com
Phone: +628119788996

