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Salam sejahtera kami sampaikan. Kami berharap Bapak berada dalam keadaan sehat walafiat. Paragon
Technology and Innovation (Paragon) merupakan perusahaan kosmetik asli Indonesia yang menaungi
beberapa brand pionir kosmetik halal Wardah, Make Over, Emina dan brand khusus pria yaitu Kahf.
Paragon memiliki visi menjadi perusahaan yang berkembang terus menerus dan memberikan manfaat bagi
Paragonian, mitra, masyarakat dan lingkungan. Paragon memiliki visi menjadi perusahaan yang berkembang
terus menerus dan memberikan manfaat bagi Paragonian, mitra, masyarakat dan lingkungan. Dalam pilar
pendidikan, program yang merespon kebijakan kampus merdeka menjadi salah satu fokus yang ingin
Paragon lakukan di tahun 2021. Bersamaan dengan surat ini kami ingin memberitahukan informasi mengenai
Paragon Internship Program dan Paragon Innovation Fellowship.
Salah satu kontribusi Paragon dalam mengembangkan misi pendidikan adalah dengan menyediakan tempat
magang/internship untuk mahasiswa yang ingin terjun ke industri FMCG. Pada Paragon Internship Program
ini, setiap peserta akan dibimbing oleh mentor berpengalaman dari Paragon Technology and Innovation.
Peserta magang diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh industri saat ini. Paragon
Internship Program (PIP) adalah sebuah program magang di Paragon selama satu semester penuh yang
diadakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021/2022 (Juli – November 2021). Kami menyediakan puluhan
posisi magang yang terbagi kedalam 9 direktorat diantaranya Product Innovation and Development,
Marketing, Information Technology, Supply Chain Management, Human Resources & Corporate Affairs,
Commercial, Business Development & Innovation (GCIO), Finance, Accounting, & Tax dan yang terakhir
Distribution. Informasi detail mengenai program internship ini bisa dilihat pada tautan
https://paragonfellows.com/paragon-internship-program/ . Kami pun bermaksud untuk mengajak
seluruh mahasiswa untuk ikut serta pada webinar yang akan kami adakan bersama SubPokja Microcredential
Kemendikbud dalam rangka memaparkan informasi mengenai Paragon Internship Program pada hari Sabtu,
tanggal 24 April 2021 pukul 10.00 - 12.00 WIB. Informasi detail mengenai webinar ini kami sampaikan pada
bagian lampiran. Sebagai kampus yang menjalin kerjasama dengan Paragon Technology & Innovation, maka
pihak kampus memiliki sebuah keunggulan dalam Paragon Internship Program yaitu dapat
merekomendasikan 5-10 nama mahasiswa terbaiknya. Peserta yang direkomendasikan oleh pihak kampus ini
akan mendapat keuntungan yaitu dapat langsung diloloskan pada tahapan seleksi awal (screening) sehingga
mahasiswa tersebut bisa langsung mengikuti proses seleksi internship selanjutnya. Nama-nama mahasiswa
dan e-mail mahasiswa yang di usulkan untuk mengikuti kegiatan fellowship dapat diberikan melalui e-mail
growatparagon@gmail.com paling lambat pada tanggal 30 April 2021.
Program kedua yang kami miliki adalah progra fellowship yang terbagi menjadi Paragon Social Education
Fellowship dan Paragon Enterpreneur Fellowship. Paragon Social Education Fellowship menginisiasi
program untuk para pemuda mewujudkan solusi terhadap isu sosial dengan membangun gerakan sosial yang
dapat memberi dampak luas. Kami berharap bahwa gerakan sosial yang dikembangkan bersama program ini
akan memiliki dampak positif bagi komunitas, masyarakat dan lingkungan. Paragon Entrepreneurship
Fellowship menginisiasi program untuk para pemuda mewujudkan mimpi mereka dalam membangun

ekosistem wirausaha di Indonesia. Kami berharap bahwa bisnis yang dikembangkan bersama program ini
akan memiliki dampak positif bagi organisasi, masyarakat dan lingkungan. Informasi detail mengenai
fellowship ini bisa dilihat pada tautan https://paragonfellows.com/ . Sebagai kampus yang menjalin
kerjasama dengan Paragon Technology & Innovation, maka pihak kampus memiliki sebuah keunggulan
yaitu dapat merekomendasikan masing-masing 5-10 mahasiswa pada program SocEd Fellowship dan
Entreprenur Fellowship untuk langsung mengikuti seleksi tahap 2. Setiap kampus akan dipastikan memiliki
slot akhir pada setiap fellowshipnya sebanyak 1-2 posisi fellows. Nama-nama mahasiswa dan e-mail
mahasiswa yang di usulkan untuk mengikuti kegiatan fellowship dapat diberikan melalui e-mail
growatparagon@gmail.com paling lambat pada tanggal 25 April 2021. Dibawah ini merupakan timeline
dari program fellowship kami :
•
•
•
•

Pendaftaran Jalur Kampus Kerjasama: 15 April - 30 April 2021
Seleksi Tahap 2: 3 - 11 Mei 2021
Seleksi Tahap 3: 12 Mei - 17 Mei 2021
Pengumuman Penerimaan: 24 Mei 2021

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan kolaborasi bersama atas
prgram-program kampus merdeka Paragon. Atas perhatian dan kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Paragon Technology and Innovation
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