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Create Company PT Surya Parna Niaga
Create Company PT Surya Parna Niaga Category Distribusi Logistik Minyak Oil And Gas, Pipeline Building,
Trucking Container Etc. Anda niscaya telah membayangkan tentang sebuah perusahaan yang akbar dan
mempunyai pandangan hidup kerja yang tinggi. Benar sekali, perusahaan ini adalah salah satu anak
perusahaan berdasarkan Parna Raya Group yang memiliki bisnis dalam bidang Migas dan Energi
Apa Kata Mereka Yang Pernah Bekerja pada PT Surya Parna Niaga?
Review dari mereka yg pernah bekerja pada PT Surya Parna Niaga menyampaikan bahwa perusahaan ini
mempunyai koneksi menggunakan poly petinggi perminyakan yg terdapat di Indonesia. Koneksi yang besar
dengan para petinggi perusahaan membuat perusahaan ini terus berkembang. Perusahaan ini ikut andil
dalam mempertinggi perkembangan ekonomi yang ada pada Indonesia.
Gaji yang ditawarkan sangat indah. Hal tersebut ditunjang menggunakan fasilitas kerja yang baik, kantor
yang nyaman, dan kerjasama yang baik antara pihak perusahaan & karyawan membuat kinerja warung
sebagai lebih semakin tinggi.

PT Surya Parna Niaga adalah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi trucking container darat dan
laut
Pihak manajemen menurut perusahaan pun sudah melakukan hal sebaik mungkin untuk mengatur segala
sesuatunya untuk memajukan perusahaan. Keuangan perusahaan pun transparan sebagai akibatnya tidak
mengakibatkan pro & kontra pada bisnis yg dilakukan. Hingga waktu ini, perusahaa memang belum
membuka lowongan kerja.
Gaji yg didapatkan mencapai 7 juta lebih dalam setiap bulannya. Masing-masing staf dan jabatan pula
menentukan besarnya honor yang akan didapatkan. Gaji tadi memang terbilang akbar & bisa digunakan
untuk mencukupi kebutuhan hayati.
Sebagai keterangan menarik buat Anda, perusahaan ini menjadi galat satu perusahaan yang memiliki bisnis
yg besar . Kerjasama yg dilakukan menggunakan banyak sekali perusahaan lainnya membuat perusahaan
ini terus berkembang & maju. Akhirnya, perusahaan pun dapat menjadi perusahaan yang maju & permanen
berkembang hingga sekarang.
Perkembangan perusahaan yang begitu pesat membuat perusahaan terus menaikkan kerjasama dengan
aneka macam perusahaan menurut dalam negeri dan perusahaan menurut luar negeri. Jadi, PT Surya Parna
Niaga pun sanggup bersaing dengan perusahaa-perusahaan besar yg terbilang masih baru dan masih maju.

Majunya perusahaan dikarenakan pemimpin yg memimpin menggunakan bijak menggunakan patokan 9
pilar perusahaan yg terus dipertahankan hingga kini . 9 Pilar tadi merupakan tombak primer buat
menghadapi segala permasalahan yg terdapat pada pada perusahaan.
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