
MINIMUM MAKSIMUM

1. N41 PENTADBIRAN PEGURUSAN & 

PROFESIONAL

TETAP 3 2,080.00 9,546.00 225.00

2. G41 PERTANIAN PEGURUSAN & 

PROFESIONAL

TETAP 3 2,084.00 9,551.00 225.00

3. JURUTERA J41 KEJURUTERAAN PEGURUSAN & 

PROFESIONAL

TETAP 1 2,529.00 9,643.00 225.00

4. N29 PENTADBIRAN PELAKSANA TETAP 2 1,493.00 5,672.00 145.00

5. W29 KEWANGAN PELAKSANA TETAP 2 1,498.00 5,678.00 145.00

6. N19 PENTADBIRAN PELAKSANA TETAP 14 1,352.00 4,003.00 100.00

7. N19 PENTADBIRAN PELAKSANA TETAP 2 1,352.00 4,003.00 100.00

8. N19 PENTADBIRAN PELAKSANA TETAP 1 1,352.00 4,003.00 100.00

9. W19 KEWANGAN PELAKSANA TETAP 12 1353.00 4,005.00 100.00

10. B19 BAKAT DAN SENI PELAKSANA TETAP 1 1,360.00 4,032.00 100.00

11. N11 PENTADBIRAN PELAKSANA TETAP 2 1,216.00 2,983.00 80.00

12. H11 KEMAHIRAN PELAKSANA TETAP 7 1,218.00 2,939.00 80.00

13. H11 KEMAHIRAN PELAKSANA TETAP 2 1,218.00 2,939.00 80.00

1 Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a) terdiri daripada warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

1. (c) (i)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N41:RM2,080.00); atau

(ii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N41:RM2,283.43)

(d) dan

(e)

SYARAT LANTIKAN BAGI JAWATAN DI ATAS ADALAH SEPERTI BERIKUT:

PEMOHON-PEMOHON HENDAKLAH MEMPUNYAI KELAYAKAN SEPERTI BERIKUT:

JAWATAN  1 : PEGAWAI TADBIR GRED N41

Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada instituti pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 

dengannya.

Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 

diiktiraf setaraf dengannya.

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil 

Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf  setaraf dengannya  oleh kerajaan.

Keutamaan adalah kepada calon yang mempunyai kelayakan dalam bidang-bidang berikut;

i.  Kewangan

ii. Perangkaan & Statistik

iii.Kaunseling & Psikologi

PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH

(KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH)

ADALAH DIPELAWA WARGANEGARA MALAYSIA YANG BERKELAYAKAN

UNTUK MEMOHON MENGISI KEKOSONGAN JAWATAN BERIKUT DALAM PERKHIDMATAN RISDA

BIL. GRED
KLASIFIKASI 

PERKHIDMATAN
KUMPULAN

TARAF 

JAWATAN
JAWATAN KEKOSONGAN

JADUAL GAJI (RM) KENAIKAN       

GAJI                                                              

TAHUNAN

PEGAWAI TADBIR

PEGAWAI 

PERTANIAN

PENOLONG 

PEGAWAI TADBIR

PENOLONG 

AKAUNTAN

PEMBANTU 

TADBIR 

(PERKERANIAN/ 

OPERASI)

JURUAUDIO 

VISUAL

PEGAWAI 

KHIDMAT 

PELANGGAN

PEMBANTU 

TADBIR 

(KEWANGAN)

JURUFOTOGRAFI

PEMBANTU 

OPERASI

PEMANDU 

KENDERAAN

PEMBANTU AWAM



2.  SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN:

(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 ( c ) di atas; atau

(ii)

(b) had umur perlantikan;

(i)

(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

1. (c) (i)

(Gaji permulaan ialah pada Gred G41:RM2,390.37); atau

(ii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred G41:RM2,492.57)

(d) dan

2.  SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN:

(a) mempunyai kelayakan di perenggan 1 ( c ); dan

(b) had umur perlantikan;

(i)

(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

1. (c) (i)

(Gaji permulaan ialah pada Gred J41:RM2,529.00)

(d) dan

(e)

2.  SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN:

(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 ( c ) di atas; atau

(ii)

(b) had umur perlantikan;

(i)

(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

1. (c) (i)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N29 : RM1,493.00); atau

(ii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N29 : RM1,493.00); atau

(iii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N29 : RM1,770.95)

(d) dan

Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 

diiktiraf setaraf dengannya.

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil 

Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf  setaraf dengannya  oleh kerajaan.

JAWATAN  4 : PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N29

Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

lulus Peperiksaan Khas; dan

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil 

Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf  setaraf dengannya  oleh kerajaan.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir, Setiausaha Pejabat, Penghulu, Penolong Pengurus Asrama, Penolong

Pegawai Tanah atau Penolong Pentadbir Tanah adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara

Lantikan ke jawatan Pegaai Tadbir Gred N41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

JAWATAN 2 : PEGAWAI PERTANIAN GRED G41

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Pertanian adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan

untuk kenaikan pangkat Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Pertanian Gred G41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam

perkhidmatan dan;

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil 

Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf  setaraf dengannya  oleh kerajaan.

JAWATAN 3 : JURUTERA GRED J41

berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 

diiktiraf setaraf dengannya.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jurutera dan Pemeriksa Kereta Motor Gred AB29/30, AB36, AB38 dan AB40 adalah layak

dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat Secara Lantikan ke jawatan Jurutera Gred J41, tertakluk kepada

kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;

berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang kimia, biokimia, pertanian, hortikultur, bioindustri, bioteknologi, perniagaan 

tani, pengeluaran makanan, teknologi makanan, agroteknologi atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada 

institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam bidang pertanian atau bidang berkitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 

pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Jurutera Malaysia/Institut Jurutera Malaysia atau kelayakan 

yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;

Keutamaan adalah kepada calon yang memiliki kelayakan dalam bidang Kejuruteraan Awam



2.  SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN:

(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 ( c ) di atas; atau

(ii)

(b) had umur perlantikan;

(i)

(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

1. (c) (i)

(Gaji permulaan ialah pada Gred W29 : RM1,510.92); atau

(ii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred W29 : RM1,510.92); atau

(iii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred W29 : RM1,776.08); atau

(iv)

(Gaji permulaan ialah pada Gred W29 : RM2,001.68).

(d) dan

2.  SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN:

(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 ( c ) di atas; atau

(ii)

(b) had umur perlantikan;

(i)

(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

1. (c) (i)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1,352.00); atau

(ii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1,408.40); atau

(iii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1,464.80).

(d) dan

2.  SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN:

(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 ( c ) di atas; atau

(ii)

(b) had umur perlantikan;

(i)

(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

1. (c) (i)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1,352.00); atau

Sijl Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

lulus Peperiksaan Khas; dan

sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau 

kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen, Pemandu Kenderaan, Penghantar Notis dan Pembantu Operasi adalah layak

dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

Gred N19, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

JAWATAN 7 : JURUAUDIO VISUAL GRED N19

berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; 

atau

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 

dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 

dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Akauntan dan Pembantu Tadbir (Kewangan) adalah layak dipertimbangkan oleh

Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Akauntan Gred W29, tertakluk kepada

kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

JAWATAN  6 : PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil 

Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf  setaraf dengannya  oleh kerajaan.

lulus Peperiksaan Khas; dan

berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranain/Operasi), Pembantu Setiausaha Pejabat, Pembantu Tadbir

(Kewangan), Pengurus Stesen, Pemeriksa Cap Jari dan Pegawai Khidmat Pelanggan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik

berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke Jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N29, tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila

telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

JAWATAN  5 : PENOLONG AKAUNTAN GRED W29

Certified Accounting Technician  (CAT) yang diiktiraf oleh Kerajaan.

diploma dalam bidang pengajian perniagaan kewangan, perbankan atau perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada 

institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United Kingdom  dalam bidang kewangan yang diiktiraf 

oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil 

Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf  setaraf dengannya  oleh kerajaan.

lulus Peperiksaan Khas; dan



(ii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1,408.40); atau

(iii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1,464.80).

(d) dan

serta

1. (c) (i)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1,352.00); atau

(ii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1,408.40); atau

(iii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1,464.80).

(d) dan

1. (c) (i)

(Gaji permulaan ialah pada Gred W19 : RM1,353.00); atau

(ii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred W19 : RM1,409.40); atau

(iii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred W19 : RM1,409.40); atau

(iv)

(Gaji permulaan ialah pada Gred W19 : RM1,465.80); atau

(v)

(Gaji permulaan ialah pada Gred W19 : RM1,465.80); atau

(d) dan

1. (c) (i)

(Gaji permulaan ialah pada Gred B19 : RM1,360.00); atau

(ii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred B19 : RM1,360.00); atau

(iii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred B19 : RM1,418.12); atau

(iv)

(Gaji permulaan ialah pada Gred B19 : RM1,476.24).

(d) dan

1. (c) (i)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N11 : RM1,216.00); atau

(ii) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan 

memiliki lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu 

Percubaan (P)]

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia 

peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 

dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peingkat 

Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 

dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 

dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 

dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

memiliki lesen memandu Kelas D yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali lesen Memandu Percubaan (P)]

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil 

Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf  setaraf dengannya  oleh kerajaan.

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

JAWATAN 8 : PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19

JAWATAN 9 : PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 

dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 

dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil 

Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf  setaraf dengannya  oleh kerajaan.

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam subjek Matematik, 

Perdagangan atau Prinsip Perakaunan pada peringkat peperiksaan tersebut.

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil 

Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf  setaraf dengannya  oleh kerajaan.

mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti dalam bidang fotografi dan/atau kamera filem serta berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya oleh Kerajaan.

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 

dalam bidang berkaitan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 

dalam bidang berkaitan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.

JAWATAN 10 : JURUFOTOGRAFI GRED B19

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil 

Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf  setaraf dengannya  oleh kerajaan.

Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

JAWATAN 11 : PEMBANTU OPERASI GRED N11



(Gaji permulaan ialah pada Gred N11 : RM1,262.15).

(d) dan

1. (c) (i)

(ii)

(iii)

Gaji permulaan Gred H11 ditetapkan mengikut Kelas Lesen Memandu;

   Lesen D :   RM1,264.15

   Lesen E/E1/E2 :   RM1,310.30

 Lesen F/H :   RM1,356.45

 Lesen G/I :   RM1,402.60

(d) dan

1. (c) (i)

(Gaji permulaan ialah pada Gred H11 : RM1,218.00); atau

(ii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred H11 : RM1,264.15).

(d) dan

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Pentaksiran Tingkatan 

Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf  setaraf dengannya  oleh kerajaan.

Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(Syarat Tambahan : Bagi tugas menyelamat, calon perlu memiliki Sijil Pertolongan Cemas serta berkebolehan berenang dan 

bagi tugas memandu enjin sangkut/motobot, calon perlu memiliki perakuan kekompetenan berkaitan daripada Jabatan Laut 

Malaysia)

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Pentaksiran Tingkatan 

Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf  setaraf dengannya  oleh kerajaan.

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Pentaksiran Tingkatan 

Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf  setaraf dengannya  oleh kerajaan.

Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali lesen memandu dalam 

tempoh percubaan (P)]; dan

berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan berkenaan yang diliputi oleh skimperkhidmatan ini.

JAWATAN 13 : PEMBANTU AWAM GRED H11

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan yang berkenaan yang sedang berkuatkuasa

serta pindaan-pindaan yang dibuat keatasnya dari masa-kesemasa.

PERMOHONAN

Permohonan hendaklah dibuat secara online sahaja melalui www.jobsmalaysia.gov.my

PERHATIAN KEPADA PEMOHON

Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan dan Badan-Badan Berkanun dikehendaki membawa surat pelepasan dari Ketua Jabatan

masing-masing ketika menghadiri temuduga;

Permohonan yang lewat, tidak  lengkap atau tidak mengikut syarat di atas akan ditolak;

Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga;

Pemohon-pemohon yang tidak  menerima jawapan selepas enam ( 6 ) bulan dari tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN IALAH PADA 1 OGOS 2016

JAWATAN 12 : PEMANDU KENDERAAN GRED H11

PENAKLUKAN DIBAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN


