28200 BANDAR BERA, PAHANG DARUL MAKMUR
Permohonan adalah dipelawa daripada Rakyat Negeri Pahang ( keutamaan kepada warga daerah
Bera ) yang berkelayakan bagi mengisi jawatan-jawatan berikut :(A)
1.

2.

a)

JAWATAN & GRED

:

PEGAWAI TADBIR GRED N41

b)

KUMPULAN PERKHIDMATAN

:

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

c)

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

:

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N)

:

Minimum

:

RM2,080.00

Maksimum

:

RM9,546.00

JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM
a)

3.

KADAR
KENAIKAN
TAHUNAN

SYARAT LANTIKAN

GAJI :

RM225.90

3.1

Calon bagi lantikan hendaklah
kelayakan seperti berikut :-

3.2

memiliki

a)

warganegara Malaysia;

b)

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

c)

Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya atau;
[ Gaji Permulaan : RM2,080.00 ]

d)

Ijazah sarjana muda kepujian yang
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian
tinggi
tempatan
atau
kelayakan
yang
diiktiraf
setaraf
dengannya
atau;
[ Gaji Permulaan : RM2,283.43 ]

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki
kepujian ( sekurang-kurangnya C ) dalam
subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia ( SPM ) / Sijil Vokasional
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.
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4.

PENINGKATAN SECARA LANTIKAN

:

Pegawai
sedang
berkhidmat
dalam
perkhidmatan yang melayakkan adalah layak
dipertimbangkan untuk Peningkatan Secara
Lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir Gred
N41 tertakluk kepada kekosongan jawatan,
apabila telah disahkan dalam perkhidmatan
dan;
a)

b)

i.

Mempunyai
kelayakan
di
perenggan 3.1 ( c ) atau ( d ) ;
atau

ii.

Lulus Peperiksaan Khas ; dan

Had umur perlantikan :
i.

ii.

iii.

5.

a)

TARAF JAWATAN

:

TETAP

b)

KEKOSONGAN JAWATAN

:

DUA ( 2 )

2

Berumur kurang dari 54 tahun
pada tarikh lantikan bagi pegawai
yang umur persaraan paksa 55
atau 56 tahun; atau
Berumur kurang dari 56 tahun
pada tarikh lantikan bagi pegawai
yang berumur persaraan paksa
58 tahun; atau
Berumur kurang dari 58 tahun
pada tarikh lantikan bagi pegawai
yang umur persaraan paksa
60 tahun.

(B)
1.

2.

a)

JAWATAN & GRED

:

PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N29

b)

KUMPULAN PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

c)

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

:

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N)

:

Minimum

:

RM1,493.00

Maksimum

:

RM5,672.00

JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM

a)

3.

KADAR
KENAIKAN
TAHUNAN

SYARAT LANTIKAN

GAJI :

RM145.00

3.1

Calon bagi lantikan hendaklah
kelayakan seperti berikut :-

3.2

memiliki

a)

warganegara Malaysia;

b)

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

c)

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau
kelayakan
yang
diiktiraf
setaraf
dengannya oleh Kerajaan atau ;
[ Gaji Permulaan : RM1,493.00 ]

d)

Sijil Tinggi Agama Malaysia atau
kelayakan
yang
diiktiraf
setaraf
dengannya oleh Kerajaan atau ;
[ Gaji Permulaan : RM1,493.00 ]

e)

diploma dalam bidang pentadbiran awam
/ sumber manusia / pengurusan pejabat
yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan
yang
diiktiraf
setaraf
dengannya ;
[ Gaji Permulaan : RM1,770.95 ]

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan
hendaklah memiliki Kepujian ( sekurangkurangnya Gred C ) dalam subjek Bahasa
Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh Kerajaan; dan
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4.

PENINGKATAN SECARA LANTIKAN

:

Pegawai
sedang
berkhidmat
dalam
perkhidmatan yang melayakkan adalah layak
dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa
Melantik berkenaan untuk Peningkatan
Secara Lantikan ke jawatan Penolong
Pegawai Tadbir Gred N29 tertakluk kepada
kekosongan jawatan, apabila telah disahkan
dalam perkhidmatan dan;
a)

b)

iii.

Mempunyai
kelayakan
di
perenggan 3.1 ( c ) atau ( d ) atau
( e ) atau;

iv.

Lulus Peperiksaan Khas; dan

Had umur perlantikan:
iv.

v.

vi.

5.

a)

TARAF JAWATAN

:

TETAP

b)

KEKOSONGAN JAWATAN

:

SATU ( 1 )
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Berumur kurang dari 54 tahun
pada tarikh lantikan bagi pegawai
yang umur persaraan paksa 55
atau 56 tahun; atau
Berumur kurang dari 56 tahun
pada tarikh lantikan bagi pegawai
yang berumur persaraan paksa
58 tahun; atau
Berumur kurang dari 58 tahun
pada tarikh lantikan bagi pegawai
yang umur persaraan paksa 60
tahun.

(C)
1.

2.

a)

JAWATAN & GRED

:

PEMANDU KENDERAAN GRED H11

b)

KUMPULAN PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

c)

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

:

KEMAHIRAN

:

Minimum

JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM

a)

3.

4.

KADAR
KENAIKAN
TAHUNAN

SYARAT LANTIKAN

GAJI :

:

GRED H11 : RM1,218.00

Maksimum :

GRED H11 : RM2,939.00

GRED H11 : RM80.00

3.1

Calon bagi lantikan hendaklah
kelayakan seperti berikut :-

memiliki

a)

warganegara Malaysia ;

b)

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

c)

Pentaksiran Tingkatan Tiga ( PT3 ) /
Penilaian Menengah Rendah ( PMR )
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan dan hendaklah
memiliki Kepujian ( sekurang-kurangnya
Gred C ) dalam subjek Bahasa Melayu
pada peringkat Pentaksiran Tingkatan
Tiga ( PT3 ) / Penilaian Menengah
Rendah ( PMR ) atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
dan;

d)

Keutamaan diberikan kepada yang
memiliki
lesen
memandu
Kelas
D/E/E1/E2/F
berkenaan
yang
dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan
Jalan [kecuali lesen memandu dalam
tempoh percubaan(P); dan

3.2

Berkebolehan bertutur, membaca dan
menulis dalam Bahasa Malaysia dengan
baik.

3.3

Berkebolehan memandu, mengendali serta
menyenggara kenderaan berkenaan.
TETAP / KONTRAK

a)

TARAF JAWATAN

:

b)

KEKOSONGAN JAWATAN

:

SATU ( 1 )
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CARA PERMOHONAN
i)

Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan MD. BERA 1 Pindaan
3/2017 dengan harga RM 1.00 setiap borang yang boleh didapati dengan cara datang
sendiri atau juga boleh diperolehi secara percuma melalui Laman Web Majlis iaitu
www.mdbera.gov.my. Sila kemukakan permohonan kepada :YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH BERA
28200 BANDAR BERA
PAHANG DARUL MAKMUR
( u/p : Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia )

ii)

Permohonan daripada pegawai yang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan
Berkanun atau Kuasa-Kuasa Tempatan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan
masing-masing mengikut Perintah Am Bab ‘A 21’. Permohonan hendaklah dikemukakan
bersama Kenyataan perkhidmatan yang kemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi
Tahunan 2018 ( termasuk kakitangan kontrak ).

iii)

Permohonan berikut akan ditolak jika :
a)

Tidak lengkap, tidak disertakan dengan salinan mykad, gambar dan tidak
menyertakan salinan sijil-sijil yang disahkan;

b)

Tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan dalam iklan ; dan

c)

Tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan bagi pegawai yang sedang
berkhidmat ( termasuk kakitangan kontrak ).

TARIKH TUTUP IKLAN
Borang yang lengkap diisi mestilah dihantar sebelum atau pada 11 Februari 2019 ( Isnin ) ke
Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia, Jabatan Khidmat Pengurusan, Aras 1, Pejabat
Majlis Daerah Bera.
CATATAN
i)

Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temu duga;

ii)

Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam ( 6 ) bulan dari tarikh
tutup iklan, hendaklah menganggap bahawa permohonan mereka tidak berjaya.

PERHATIAN KEPADA SEMUA PEMOHON
“ Tawaran pelantikan tuan / puan ini tertakluk kepada apa-apa semakan oleh Kerajaan
kepada terma dan syarat perkhidmatan dari semasa ke semasa ”
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