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SIAP-SIAP.
ANDA AKAN PERGI KE BERBAGAI TEMPAT

Selamat datang di dunia baru yang penuh dengan kemungkinan, dengan tujuan baru yang bisa Anda tetapkan dan 

tantangan baru untuk dikejar. Ini adalah kesempatan Anda untuk bergabung dengan salah satu brand perjalanan 

terkemuka di dunia: Wyndham Destinations, bagian dari Travel + Leisure Co. Peluang untuk sepenuh hati bergabung 

dengan perusahaan dan menjadi versi terbaik dari diri Anda — secara pribadi dan profesional. Cari tahu betapa 

mendebarkannya membuat dunia, dan diri Anda sendiri, berlibur. Anda di masa depan akan berterima kasih

Pembelajaran &
Pengembangan
Perkembangan Anda adalah kunci kesuk-

sesan kami! Manfaatkan kesempatan belajar 

terus-menerus dan meningkatkan keterampi-

lan Anda saat kami mendukung Anda dalam 

karir Anda di Wyndham. Kami menawarkan 

kursus ekstensif melalui platform pembela-

jaran kami sendiri, dan untuk pembelajaran 

eksternal, kami akan mensubsidi studi Anda 

dengan penggantian biaya kuliah! *

* Penawaran mungkin berbeda tergantung pada status 

pekerjaan Anda, kursus dan persyaratan khusus.

Sehat, Pikiran Bahagia

Kita tahu bahwa hidup terkadang bisa mem-

bawa hal yang tak terduga. Untuk membantu 

Anda melewati masa-masa sulit, Program 

Bantuan Karyawan (Employee Assistance 

Program) kami memberi Anda akses ke kon-

seling gratis dan rahasia untuk mendukung 

Anda dan keluarga dekat Anda. Layanan ini 

sepenuhnya ditanggung oleh kami dan dise-

diakan oleh perusahaan yang terhormat dan 

independen.

Perayaan Peringatan 
yang Lebih Bahagia!

Sebagai ucapan terima kasih atas masa kerja 

dan loyalitas Anda, kami akan merayakan pen-

capaian Anda ke 3, 5, 10 dan setiap 5 tahun 

setelah itu, dengan hadiah pilihan Anda, yang 

dapat ditukarkan secara online.

Peringatan 10, 15 dan 20 tahun layak dirayakan 

dengan penuh gaya. Kami menghargai dengan 

memberikan hadiah tambahan berupa serti-

fikat kredit untuk menginap di resor di tujuan 

pilihan Anda di seluruh koleksi resor Club 

Wyndham South Pacific

Lebih Sehat

Siapa mau dipijat? Mulai dari perawatan pijat 

leher di tempat kerja hingga kelas yoga dan 

sesi meditasi, program Be Well kami gratis un-

tuk karyawan dan dirancang untuk membantu 

Anda menjalani kehidupan terbaik Anda. Kami 

menawarkan akses komprehensif ke sumber 

daya dan layanan menyeluruh untuk semua 

karyawan, yang fokus pada 

• Kesehatan Finansial

• Kesehatan Emotional

• Kebugaran

• Kesehatan Fisik

dan

• Kesehatan Mental

*Penawaran mungkin berbeda tergantung pada status

pekerjaan atau tempat kerja Anda.

Potongan Resor

Semua karyawan dapat menikmati tarif Staf 

Super dengan diskon hingga 40% untuk masa 

inap resor di seluruh koleksi resor internasion-

al kami.

Bergabung dengan klub!

Ketika Anda bekerja untuk Wyndham Des-

tinations, Anda akan belajar tentang peru-

sahaan kami dan klub liburan kami yang luar 

biasa. Apa cara yang lebih baik untuk mem-

promosikannya selain mengalaminya sendiri? 

Banyak dari karyawan kami juga anggota klub. 

Anda juga akan mendapatkan kesempatan 

untuk bergabung dengan klub ketika, dari 

waktu ke waktu, karyawan ditawari kesempa-

tan untuk membeli kredit kepemilikan liburan

*Sesuai dengan negara tempat kerja Anda

Perusahaan Membayar 
Cuti Melahirkan 

Halo bayi kecil! Saat tiba waktunya untuk men-

yambut si kecil ke dunia, kami ingin memas-

tikan Anda menghargai setiap momennya. 

Karyawan permanen dan kontrak di Indonesia 

dapat menikmati sampai total tiga bulan cuti 

berbayar untuk karyawan Wanita yang mela-

hirkan/keguguran dan dua hari cuti berbayar 

untuk suami yang istrinya melahirkan/kegugu-

ran.

*Surat keterangan dari dokter mungkin diperlukan bagi orang tua

yang akan mengambil Cuti Melahirkan atau Cuti Istri Pekerja Bersalin/

keguguran. Cuti Keguguran sesuai dengan Peraturan Ketenagaker-

jaan yang berlaku.

Pekerjaan yang Fleksibel

Anda tiada duanya! Dan itulah mengapa kami 

menawarkan fleksibilitas di tempat kerja yang 

sesuai dengan kebutuhan pribadi Anda, apa-

kah itu menyeimbangkan kehidupan keluarga 

dengan kehidupan kerja atau menyesuaikan 

waktu untuk belajar. Bicarakan dengan kami 

tentang penyesuaian rencana yang memungk-

inkan Anda berkembang bersama kami.

Karyawan pusat di Australia menikmati model 

kerja campuran, yang menawarkan perpad-

uan antara bekerja dari rumah dan waktu di 

kantor

*Tergantung pada peran pelamar dan persyaratan khusus

Asuransi Kesehatan dan 
Jiwa Swasta

Kami melindungi Anda! Banyak wilayah kami 

menawarkan asuransi kesehatan swasta ber-

subsidi dengan pertanggungan pribadi yang 

diberikan kepada karyawan permanen dan 

kontrak. Asuransi jiwa juga disediakan oleh 

perusahaan di sebagian besar lokasi, baik 

sebagai manfaat terpisah, atau termasuk da-

lam rencana pensiun standar perusahaan, 

memberikan Anda dan keluarga ketenangan 

pikiran, dan membuat kehidupan sehari-hari 

jauh lebih terjangkau.

*Penawaran mungkin berbeda tergantung pada status

pekerjaan Anda atau negara tempat Anda bekerja.

Kekuatan Tujuan

Keinginan untuk mencapai tujuan akan men-

dorong pemenuhan, dan di Wyndham, kami 

memberi Anda kesempatan untuk berkon-

tribusi pada masalah sosial dan lingkungan 

melalui inisiatif tanggung jawab sosial peru-

sahaan Full Circle kami. Ini termasuk program 

filantropi terkemuka dan pemenang penghar-

gaan, lingkungan, serta inklusi dan keragaman 

kami.

Pimpin dengan Hatimu

Anda adalah super star, dan itu membutuh-

kan pengakuan serta penghargaan! Program 

Lead with Your Heart kami mendorong penga-

kuan rekan ke rekan. Selain pujian, Anda juga 

mendapat manfaat dari hadiah nyata, yang 

mencakup kartu hadiah pilihan Anda atau 

kartu hadiah uang yang sudah dimuat sebel-

umnya. Setiap tahun, orang-orang berprestasi 

tertinggi kami juga mendapat kehormatan 

dengan undangan untuk merayakan di konfe-

rensi perusahaan nasional dan internasional 

yang bergengsi.

Pertumbuhan karir

Kami senang melihat orang-orang kami tum-

buh dan percaya pada promosi dari dalam. 

Banyak pemimpin senior kami memulai per-

jalanan mereka bersama kami di posisi en-

try level. Nikmati lingkungan bimbingan karir 

dengan pertumbuhan gaji tahunan dan ulasan 

tahunan untuk membantu memajukan karir 

Anda.

*Pertumbuhan gaji tergantung pada kinerja perusahaan dan

kinerja karyawan.

Buat Dunia Berlibur

Di Wyndham Destinations, misi kami seder-

hana: membuat dunia berlibur. Dengan se-

mangat kepedulian, kreativitas, dan kegem-

biraan, tim kami membantu keluarga dan 

teman menciptakan kenangan yang bertah-

an seumur hidup. Sebagai perusahaan pemi-

lik liburan terbesar di dunia dan bagian dari 

Travel + Leisure Co., kami membentuk masa 

depan industri perjalanan.

Tempat untuk
Semua Orang

Keramahan adalah inti dari semua yang kami 

lakukan di Wyndham Destinations, terma-

suk bagaimana kami memperlakukan setiap 

anggota komunitas kami yang terus berkem-

bang. Di sini, Anda akan menemukan tim 

inklusif yang menghargai keberagaman, dan 

dibangun di atas rasa hormat yang mendasar 

terhadap orang-orang dari seluruh dunia.

Pergilah Kemana
Keuntungan Besar hanya 

Merupakan Permulaan

Kami percaya untuk bermimpi lebih besar, 

khususnya jika mimpi tersebut menyangkut 

manfaat luar biasa bagi karyawan kami. Mu-

lai dari cuti berbayar saat Anda / Istri Anda 

melahirkan hingga diskon menginap di resor, 

bekerjalah di tempat Anda bisa mendapat-

kan keuntungan setiap hari. 

KEUNTUNGAN KARYAWAN


