MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU
IKLAN JAWATAN KOSONG
Warganegara Malaysia adalah dipelawa memohon jawatan-jawatan sebagaimana di
bawah. Keutamaan akan diberi kepada rakyat Negeri Johor Darul Ta’zim atau
Warganegara Malaysia yang telah menduduki Negeri Johor tidak kurang dari tiga (3)
tahun berturut-turut.
A.

BIL

NAMA JAWATAN :

JAWATAN

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

GRED

TARAF
JAWATAN

1.

Penolong Pegawai Seni Bina

Kejuruteraan

JA29

Tetap

2.

Penolong Pegawai Perancang
Bandar & Desa

Kejuruteraan

JA29

Tetap

3.

Penolong Pegawai Tadbir

Pentadbiran Dan
Sokongan

N29

Tetap

B. JADUAL GRED GAJI :
Gred JA29

:

RM1,549.00

-

RM5,701.00

Gred JA29

:

RM1,549.00

-

RM5,701.00

Gred N29

:

RM1,493.00

-

RM5,672.00

C.

SYARAT-SYARAT LANTIKAN :
-

Semua jawatan hendaklah terdiri daripada WARGANEGARA MALAYSIA.
Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

JAWATAN 1 – PENOLONG PEGAWAI SENI BINA GRED JA29
(a) Sijil dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh oleh Kerajaan daripada
politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
( Gaji permulaan ialah pada Gred JA29 : RM1,549.00 ); atau
(b) Diploma dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
( Gaji permulaan ialah pada Gred JA29 : RM1,935.02)
(c) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya
Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan.
JAWATAN 2 – PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA GRED JA29
(d) Sijil dalam bidang perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau politeknik
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
( Gaji permulaan ialah pada Gred JA29 : RM1,549.00 ); atau
(e) Diploma dalam bidang perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
( Gaji permulaan ialah pada Gred JA29 : RM1,935.02)
(f) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya
Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan.
JAWATAN 3 - PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N29
(a) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan.
( Gaji permulaan ialah pada Gred N29 : RM1,493.00 ); atau

(b) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh Kerajaan.
( Gaji permulaan ialah pada Gred N29 : RM1,493.00 ); atau
(c) Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
( Gaji permulaan ialah pada Gred N29 : RM1,770.95 )
(d) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya
Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan.
Syarat Peningkatan Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir
(Perkeranian/Operasi), Pembantu Setiausaha Pejabat, Pembantu Tadbir
(Kewangan), Pemeriksa Cap Jari dan Pegawai Khidmat Pelanggan 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:-

D.

(a)

mempunyai kelayakan di perenggan (a), (b) dan (c); atau

(b)

lulus Peperiksaan Khas; dan

(c)

had umur pelantikan:(i)
berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi
pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun;
atau
(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.

UMUR :
Calon bagi lantikan hendaklah berumur :
(a)

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

(b)

berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

E.

CARA MEMOHON :
(a)

Permohonan hendaklah menggunakan Borang MBJB/BSM/2014/1 yang
boleh didapati daripada Bahagian Sumber Manusia, Aras 4, Bangunan
Majlis Bandaraya Johor Bahru ATAU pemohon boleh muat turun borang
permohonan daripada laman web Majlis Bandaraya Johor Bahru di
alamat www.mbjb.gov.my.

(b)

Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat
mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan mengikut
Perintah Am Bab ‘A’ Bil.17 di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) Tahun
2005 dan memastikan Laporan Penilaian Prestasi dan Penyata
Perkhidmatan yang dikemaskini disertakan bersama-sama.

(c)

Tarikh tutup permohonan ialah pada _ 13 OKTOBER 2019__

(d)

Semua permohonan yang dikemukakan hendaklah disertakan :(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM);
salinan Sijil Penilaian Menengah Rendah (PMR);
salinan transkrip pengajian;
salinan sijil Diploma/Ijazah;
salinan semakan Pengiktirafan Kelayakan dari JPA melalui laman
web interaktif http://www2.mqa.gov.my/esisraf/kelayakan.cfm
(Sijil / Diploma / Ijazah);
salinan sijil/dokumen akademik dan lain-lain yang berkaitan;
salinan Lesen Kelas Memandu;
salinan kad pengenalan;
salinan sijil kelahiran; dan
gambar berukuran pasport terbaru.

dan hendaklah diakui sah serta alamatkan kepada :DATUK BANDAR
MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU
PETI SURAT 232
80720 JOHOR BAHRU
(e)

F.

Untuk maklumat lanjut sila layari laman web rasmi Majlis Bandaraya Johor
Bahru di alamat www.mbjb.gov.my.

CATATAN AM :
(a)

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

(b)

Segala perbelanjaan kerana menghadiri temuduga adalah tanggung
jawab calon sendiri.

(c)

Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari
tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan tidak berjaya.

(DATO‘ HAJI AMRAN BIN A.RAHMAN)
Datuk Bandar,
Majlis Bandaraya Johor Bahru.
Tarikh
Rujukan

:
:
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