MAJLIS DAERAH BALING
09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN
TEL: (04)-4701800 FAX (04) -4701580
(IKLAN JAWATAN KOSONG)

Adalah dimaklumkan bahawa permohonan dipelawa daripada Warganegara Malaysia
(Tinggal Di Negeri Kedah) yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan di Pejabat
Majlis Daerah Baling seperti berikut:-

JAWATAN

:

PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

:

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL SOKONGAN
(SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU).

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

:

PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN

GRED JAWATAN

:

U29

JADUAL GAJI

:

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

U29

RM1,797.00

SYARAT LANTIKAN :

TARAF JAWATAN

:

GAJI
MAKSIMUM

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

JUMLAH
JAWATAN

RM145.00

1

RM5,753.00

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:(a)

Warganegara Malaysia

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup
iklan jawatan; dan

(c)

Diploma dalam bidang Kesihatan Persekitaran yang
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.

TETAP/KONTRAK

1

DESKRIPSI TUGAS :

1.

Pentadbiran
i.

Menyelia dan menghantar laporan-laporan
mengenai aktiviti yang dijalankan seperti
pemeriksaan, penyiasatan tindakan yang
diambil dan pengawasan.

ii.

Menyelia dan melatih kakitangan di bawah
jagaannya.

2.

Menguatkuasakan undang-undang peraturan dan
undang-undang kecil di bawah
Ordinan dan
Enakmen yang berkaitan dengan kesihatan umum.

3

Menyiasat dan menyediakan laporan ke atas semua
kes penyakit berjangkit.

4.

Memeriksa dan mengawasi bahan-bahan makanan di
premis-premis makanan seperti restoran, kilang,
rumah sembelih dan pasar.

5.

Mengawasi kebersihan alam sekitar.

6.

Menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan kesihatan
umum seperti ceramah kepada Institusi Kerajaan dan
Swasta serta Badan-badan Sukarela.
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JAWATAN

:

PENOLONG PEGAWAI PERANCANG

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

:

PERKHIDMATAN PERTANIAN

GRED JAWATAN

:

JA29

JADUAL GAJI

:

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

JUMLAH
JAWATAN

JA29

RM1,549.00

RM5,701.00

RM145.00

1

SYARAT LANTIKAN : 1.

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:(a)

Warganegara Malaysia.

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup
iklan jawatan; dan

(c)

(i)

Sijil dalam bidang perancangan bandar dan
wilayah yang diiktiraf 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

(ii)

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).

Calon bagi lantikan 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.
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TARAF JAWATAN

:

TETAP/KONTRAK

DESKRIPSI TUGAS
1.

:

Menyediakan maklumat dan pelan yang berkaitan untuk kegunaan
perancangan dan koordinasi pembangunan infrastruktur dan utiliti serta
pengangkutan/sistem trafik di kawasan perbandaran.

2.

Memberikan ulasan teknikal bagi permohonan kebenaran merancang
pendirian bangunan, pindaan pendirian bangunan, kemudahan infrastruktur
dan utiliti bagi kawasan perbandaran.

3.

Menyediakan pelan dan laporan lawatan tapak bagi permohonan membina
struktur

menara

telekomunikasi

dan

permohonan

cadangan

untuk

memasang struktur telekomunikasi atas bangunan oleh pihak penyedia
perkhidmatan telekomunikasi dan menyediakan pelan bagi pegawai
kawasan.
4.

Bertanggungjawab

terhadap

penyelarasan

bajet

berhubung

dengan

pengurusan projek, promosi pemasaran hartanah, pembangunan dan bajet
mengurus.
perancangan

Pembangunan
serta

pangkalan

pengumpulan

perancangan dan pembangunan bandar.
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data

GIS

untuk

maklumat-maklumat

data-data
kemajuan

JAWATAN

:

PENOLONG ARKITEK LANSKAP

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

:

PERKHIDMATAN PERTANIAN

GRED JAWATAN

:

JA29

JADUAL GAJI

:

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

JUMLAH
JAWATAN

JA29

RM1,549.00

RM5,701.00

RM145.00

1

SYARAT LANTIKAN : 1.

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:(a)

Warganegara Malaysia.

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup
iklan jawatan; dan

(c)

(i)

Sijil dalam bidang perancangan bandar dan
wilayah yang diiktiraf 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

(ii)

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).

Calon bagi lantikan 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.
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TARAF JAWATAN

:

TETAP/KONTRAK

DESKRIPSI TUGAS

1.

:

Menyediakan maklumat dan pelan yang berkaitan untuk kegunaan
perancangan dan koordinasi pembangunan infrastruktur dan utiliti serta
pengangkutan/sistem trafik di kawasan perbandaran.

2.

Memberikan ulasan teknikal bagi permohonan kebenaran merancang
pendirian bangunan, pindaan pendirian bangunan, kemudahan infrastruktur
dan utiliti bagi kawasan perbandaran.

3.

Menyediakan pelan dan laporan lawatan tapak bagi permohonan membina
struktur

menara

telekomunikasi

dan

permohonan

cadangan

untuk

memasang struktur telekomunikasi atas bangunan oleh pihak penyedia
perkhidmatan telekomunikasi dan menyediakan pelan bagi pegawai
kawasan.
4.

Bertanggungjawab

terhadap

penyelarasan

bajet

berhubung

dengan

pengurusan projek, promosi pemasaran hartanah, pembangunan dan bajet
mengurus.
perancangan

Pembangunan
serta

pangkalan

pengumpulan

perancangan dan pembangunan bandar.
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data

GIS

untuk

maklumat-maklumat

data-data
kemajuan

JAWATAN

:

PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI

:

PERKHIDMATAN KEWANGAN

GRED JAWATAN

:

W29

JADUAL GAJI

:

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

JUMLAH
JAWATAN

W29

RM1,498.00

RM5,678.00

RM145.00

1

SYARAT LANTIKAN : 1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:(a)

Warganegara Malaysia.

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup
iklan jawatan; dan

(c)

(i)

Sijil Pengurusan Harta Tanah yang diiktiraf
oleh Kerajaan daripada isntitusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.
(Gaji
permulaan
ialah
pada
Gred
W29:RM1,510.92); atau

(ii)

Sijil Penilaian Harta Tanah yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
(Gaji
permulaan
ialah
pada
Gred
W29:RM1,510.92); atau

(iii)

Diploma dalam bidang pengurusan harta tanah
atau pengurusan harta benda yang diiktiraf
oleh Kerajaan daripada institusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred
W29:RM1,851.28).
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2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada
peringkat Sijil Pelajran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia
atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.

Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Penilaian adalah layak
dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke jawatan Penolong
Pegawai Penilaian Gred W29 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah
disahkan dalam perkhidmatan dan :
i.

Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau

ii.

Lulus Peperiksaan Khas; dan

iii.

Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

TARAF JAWATAN

DESKRIPSI TUGAS

:

TETAP/KONTRAK

:

1. Mengendali surat menyurat dan notis berkaitan penilaian dan sewaan.
2. Menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Kecil yang berkaitan dengan penilaian dan
sewaan.
3. Membuat lawatperiksa dan menilai bangunan-bangunan baru dan menilai semula
bangunan runtuh dan ubahsuai serta membuat laporan bagi bangunan yang runtuh,
terbakar atau tidak layak diduduki.
4. Mengukur periksa harta-harta khas (komplek perdagangan, pejabat, kilang dan
hotel) dan lain-lain bangunan yang rumit.
5. Menimbang dan meluluskan permohonan Pindah Milik Harta.
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JAWATAN

:

PENOLONG AKAUNTAN

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

:

PERKHIDMATAN KEWANGAN

GRED JAWATAN

:

W 29

JADUAL GAJI

:

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

JUMLAH
JAWATAN

W29

RM1,498.00

RM5,678.00

RM145.00

1

SYARAT LANTIKAN : 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:(a)
Warganegara Malaysia.
(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup
iklan jawatan; dan

(c) (i)

sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau
penyimpan kira yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29 :
RM1,510.92);
atau

(ii)

Certified Accounting Technition (CAT) yang
diiktiraf oleh Kerajaan. atau

(iii)

diploma dalam bidang pengajian perniagaan,
kewangan, perbankan atau perakaunan yang
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.
(Gaji
permulaan
ialah
pada
Gred
W29:RM1,776.08);
atau

(iv)

Licentiate of The Chertered Institute Of Secretaries
and Administrators of United Kingdom dalam
bidang kewangan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan ialah pada Gred W29:RM2001.68)
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2.

Calon bagi lantikan 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.

Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Akauntan dan Pembantu
Tadbir (Kewangan) adalah layak dipertimbangkan oleh pihak Berkuasa Melantik berkenaan
untuk Peningkatan Secara Lantikan ke Jawatan Penolong Akauntan Gred W29, tertakluk
kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
i.

Mempunyai kelayakan di atas, atau

ii.

Lulus Peperiksaan Khas; dan

iii.

Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

TARAF JAWATAN

DESKRIPSI TUGAS

: TETAP/KONTRAK

:

Bertanggungjawab melaksanakan,menyelia sistem dan operasi berkaitan dengan akaun
pembayaran gaji, kutipan hasil, terimaan hasil, klasifikasi hasil, penyelenggaraan buku
tunai, daftar deposit,amanah dan penyediaan laporan tahunan.
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JAWATAN

:

PENOLONG JURUAUDIT

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

:

PERKHIDMATAN KEWANGAN

GRED JAWATAN

:

W 29

JADUAL GAJI

:

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

JUMLAH
JAWATAN

W29

RM1,498.00

RM5,678.00

RM145.00

1

SYARAT LANTIKAN : 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:(c)

Warganegara Malaysia.

(d)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup
iklan jawatan; dan

(c) (i) sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau
penyimpan kira yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada politeknik tempatan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29 : RM1,510.92);
atau
(ii)

(iii)

Certified Accounting Technition (CAT) yang diiktiraf
oleh Kerajaan. atau
diploma dalam bidang pengajian perniagaan,
kewangan, perbankan atau perakaunan yang diiktiraf
oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29:RM1,776.08);
atau

(iv) Licentiate of The Chertered Institute Of Secretaries
and Administrators of United Kingdom dalam bidang
kewangan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan ialah pada Gred W29:RM2001.68)
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2.

Calon bagi lantikan 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.

Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Akauntan dan Pembantu
Tadbir (Kewangan) adalah layak dipertimbangkan oleh pihak Berkuasa Melantik berkenaan
untuk Peningkatan Secara Lantikan ke Jawatan Penolong Akauntan Gred W29, tertakluk
kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
i.

Mempunyai kelayakan di atas, atau

ii.

Lulus Peperiksaan Khas; dan

iii.

Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

TARAF JAWATAN

DESKRIPSI TUGAS

: TETAP/KONTRAK

:

Menolong Juruaudit dalam menjalankan auditan terhadap akaun dan aktivit-aktiviti
Kerajaan, Badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan dan lain-lain kumpulan wang yang
di bawah bidang kuasa Ketua Audit Negara.
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JAWATAN

:

PENOLONG PEGAWAI TADBIR

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

:

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED JAWATAN

:

N29

JADUAL GAJI

:

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

JUMLAH
JAWATAN

N29

RM1,493.00

RM5,672.00

RM145.00

2

SYARAT LANTIKAN : 1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:a. Warganegara Malaysia.
b. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan; dan
c.

(i)

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau
Kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh kerajaan.
(Gaji Permulaan pada Gred N29 :
RM1,493.00) atau

(ii)

Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.
(Gaji Permulaan pada Gred N29
:
RM1,493.00) atau

(iii)

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)

2. Calon bagi lantikan 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.
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Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):
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 :
i.

Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) ; atau

ii.

Lulus Peperiksaan Khas; dan

iii.

Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

TARAF JAWATAN

:

TETAP/KONTRAK

DESKRIPSI TUGAS :
Bertanggungjawab

menguruskan

kerja-kerja

yang

berkaitaan

pengurusan

kewangan,perolehan bekalan dan pembangunan, pengurusan, perkhidmatan personel,
pengurusan pentadbiran pejabat, pengurusan majlis rasmi, mengendalikan urusan
Konsuler dan Penguatkuasaan Undang-undang.
Deskripsi Tambahan
Jawatan 1

: Unit Perhubungan Awam dan Komunikasi Korporat - Menguruskan hal ehwal
perhubungan awam, Majlis Daerah Baling.

Jawatan 2

: Mengetuai Bahagian Pembangunan Pelancongan dan Rekreasi.
-

Mentadbir dan menguruskan Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong
(PRAPUL) / Seri Baling Inn (SBI) dan Rumah Rehat Majlis (RRM).



Mengurus dan memantau produk pelancongan di Daerah Baling.

Sila tulis nama jawatan yang dipohon ditepi sampul sebelah kiri (jawatan 1 /
jawatan 2)
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JAWATAN

:

PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

:

PERKHIDMATAN PERTANIAN

GRED JAWATAN

:

G29

JADUAL GAJI

:

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

JUMLAH
JAWATAN

G29

RM1,494.00

RM5,674.00

RM145.00

1

SYARAT LANTIKAN : 1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:(a)

Warganegara Malaysia.

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup
iklan jawatan; dan

(c)

(i) Sijil Pertanian yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada institut latihan tempatan atau
kelayakan yang setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan ialah pada Gred G29 :
RM1,494.00); atau.
(ii) Diploma dalam bidang pertanian yang diiktiraf
oleh Kerajaan daripada institusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan ialah pada Gred G29 :
RM1,847.86)

2.

TARAF JAWATAN

:

Calon
bagi
lantikan
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.
TETAP/KONTRAK
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DESKRIPSI TUGAS

:

Membantu merancang aktiviti-aktiviti penerangan berhubung dengan polisi projek,
menghadiri ceramah, dialog, kursus/latihan, memberi taklimat dan menerbitkan risalah dan
bahan terbitan berhubung dengan projek pertanian.
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JAWATAN

:

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI

:

PERKHIDMATAN KEWANGAN

GRED JAWATAN

:

W19

JADUAL GAJI

:

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

JUMLAH
JAWATAN

W19

RM1,353.00

RM4,005.00

RM100.00

1

SYARAT LANTIKAN : 1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:(a)

Warganegara Malaysia.

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup
iklan jawatan; dan

(c)

i)

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
serta Kepujian dalam subjek Matematik dan
Prinsip
Perakaunan
pada
peringkat
peperiksaan tersebut.
(Gaji permulaan ialah pada Gred
W19:RM1,353.00); atau

ii)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang
diiktiraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil
Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan
(Simpan Kira-Kira) atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred
W19:RM1,409.40); atau

iii)

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

iv)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta
Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi
(Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.
Gaji permulaan ialah pada Gred
W19:RM1,465.80); atau

(v)

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

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia
atau kelulusan yang diiktraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

:

TETAP/KONTRAK

DESKRIPSI TUGAS :

Bertanggungjawab
ke
atas
tugas-tugas
kewangan
sepenuhnya sepenuh masa dengan membantu pihak
pengurusan/penyelia dalam urusan-urusan seperti berikut :1. Menyedia dan negemaskinikan belanjawan tahunan.
2. Mengurus dan mengawal peruntukan.
3. Menyelenggara

rekod

dan

menyediakan

laporan

perbelanjaan.
4. Mengurus, menyelenggara, memantau semua jenis panjar.
5. Mengurus, merekod dan mengambil tindakan susulan
berhubung

dengan

pandahuluan

diri,

pendahuluan

pelbagai, pinjaman komputer dan pinjaman kenderaan.
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JAWATAN

:

PEMBANTU TADBIR PERKERANIAN DAN OPERASI

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

:

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED JAWATAN

:

N19

JADUAL GAJI

:

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

JUMLAH
JAWATAN

N19

RM1,352.00

RM4,003.00

RM100.00

1

SYARAT LANTIKAN : 1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:a.

Warganegara Malaysia.

b.

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

c.

i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang
diiktirafsetaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19:
RM1,352.00); atau
(ii) 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.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19:
RM1,408.40); atau
(iii) 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.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19:
RM1,464.80).

2. 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.
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Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL).
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen, Pemandu Kenderaan,
Penghantar Notis dan Pembantu Operasi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak
Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pembantu
Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila
telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
(i) Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
(ii) Lulus Peperiksaan Khas; dan
(iii) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh
TARAF JAWATAN

: TETAP/KONTRAK

DESKRIPSI TUGAS :
Menjalankan tugas-tugas perkeranian selaras dengan fungsi tugas Jabatan/Bahagian yang
berkenaan seperti tugas-tugas penyelenggaraan fail/dokumen, pengiraan, penyediaan
laporan bulanan, statistik serta penyediaan.
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JAWATAN

:

PEMBANTU PENILAIAN

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI

:

PERKHIDMATAN KEWANGAN

GRED JAWATAN

:

W19

JADUAL GAJI

:

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

JUMLAH
JAWATAN

W19

RM1,353.00

RM4,005.00

RM100.00

2

SYARAT LANTIKAN :1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:(a) Warganegara Malaysia.
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup
iklan jawatan; dan
(c) i)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta
Kepujian dalam subjek Matematik pada
peringkat peperiksaan tersebut.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19:
RM1,353.00); atau

(ii)

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

(iii)

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.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19:
RM1,465.80).
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2.

TARAF JAWATAN

Calon
bagi
lantikan
hendaklah
memiliki
Kepujian
(sekurangkurangnya GredC) dalam subjek Bahasa Melayu
pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.
:

TETAP/KONTRAK

DESKRIPSI TUGAS :

Menerima arahan

dan

tanah dan pentadbiran,

menjalankan

penilaian

harta

menerima

arahan

tugas

informasi harta tanah, menerima arahan dan menjalankan
latihan dan penyelidikan, mendapatkan kelulusan terhadap
nilaian yang melebihi kuasa untuk melaporkannya dan lainlain kelulusan terhadap perkara dinyatakan di atas.
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JAWATAN

:

PEMBANTU KESIHATAN AWAM

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

:

PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN

GRED JAWATAN

:

U19

JADUAL GAJI

:

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

JUMLAH
JAWATAN

U19

RM1,360.00

RM4,052.00

RM100.00

1

SYARAT LANTIKAN : 1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:b.

Warganegara Malaysia.

c.

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

d.

i)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Kelayakan lantikan untuk kegunaan di Pihak
Berkuasa Tempatan).
(Gaji permulaan ialah pada Gred U19:
1,360.00); atau

(ii)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta
Sijil Pembantu Kesihatan Awam yang diiktiraf
oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred U19:
1,418.12).

2. Calon bagi lantikan 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.
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Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL).
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Perawatan Kesihatan dan
Pembantu Operasi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan
untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U19,
tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
(i) Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c);
(ii) Lulus Peperiksaan Khas; dan
(iii) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan

TARAF JAWATAN

:

TETAP/KONTRAK

DESKRIPSI TUGAS :

Bekalan Air Dan Kebersihan Alam Sekeliling (BAKAS)
1. Penyeliaan ke atas pembinaan sistem pelupusan air limbah;
2. Penyeliaan ke atas pembinaan sistem pelupusan sisa pepejal;
3. Pengawalan mutu air minum luar bandar termasuk membantu dalam
penguatkuasaan Akta Air Minum;
4. Terlibat dalam pengawalan kesihatan alam sekitar dan program perlindungan alam
sekitar.
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JAWATAN

:

PEMBANTU PENGUATKUASA

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

:

PERKHIDMATAN KEMAHIRAN

GRED JAWATAN

:

KP19

JADUAL GAJI

:

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

JUMLAH
JAWATAN

KP19

RM1,360.00

RM4,052.00

RM100.00

1

SYARAT LANTIKAN : 1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:a. Warganegara Malaysia;
b. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan;
c.

(i)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji
permulaan ialah pada Gred KP19: RM1,360.00);
atau

(ii)

bekas anggota polis atau tentera yang sekurangkurangnya berpangkat Konstabel atau Prebet
atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan
dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod
perkhidmatan yang baik dan berkebolehan
bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa
Melayu dengan memuaskan. (Gaji permulaan
ialah pada Gred KP19: RM1,360.00); atau

(iii)

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. (Gaji permulaan ialah pada Gred
KP19: RM1,416.40); atau

(iv)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta
Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam
25

bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada
Gred KP19: RM1,472.80). dan
(d)

mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan
pancaindera seperti yang berikut:

(i) tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan
1.53m bagi wanita tanpa bersepatu; (ii) berat badan
sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi
wanita;
(iii) mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di
antara julat 19 hingga 26;
(iv)
mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran
dada yang biasa dan 84sm semasa menarik nafas
(lelaki sahaja); 342/615
(v) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan
kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9
tanpa menggunakan cermin mata;
(vi) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak
cacat; dan
(vii) diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat
oleh pengamal perubatan yang berdaftar.
2.

TARAF JAWATAN

:

Calon bagi lantikan dengan kelayakan 1(c)(i), 1(c)(iii)
atau 1(c)(iv) 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.
TETAP/KONTRAK

DESKRIPSI TUGAS :
Membantu membuat operasi penguat kuasaan, penyediaan statistik penguat kuasaan,
menyediakan rekod operasi dan pendakwaan, terlibat dengan saksi kes-kes pendakwaan
dan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan dari masa ke semasa.
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JAWATAN

:

PEMBANTU AWAM

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

:

PERKHIDMATAN KEMAHIRAN

GRED JAWATAN

:

H11

JADUAL GAJI

:

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

JUMLAH
JAWATAN

H11

RM1,218.00

RM2,939.00

RM80.00

4

SYARAT LANTIKAN : 1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:a. Warganegara Malaysia;
b. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan;
c.

(i) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah
Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan;
(Gaji permulaan ialah pada Gred H11: RM1,218.00).
(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 beberkaitan
daripada Jabatan Laut Malaysia).
(Gaji permulaan ialah pada Gred H11: RM1,264.15)

2.

TARAF JAWATAN

:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada
peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah
Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.
TETAP/KONTRAK
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DESKRIPSI TUGAS :
Menjalankan tugas-tugas am bersifat hands-on yang memerlukan keupayaan fizikal di
dalam dan luar bangunan pejabat dan tugas-tugas berkaitan sokongan teknikal ke atas
peralatan dan ruang kerja.
a.

Menjalankan tugas penyelamat (lifeguard) di kawasan kolam renang.

b.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh ketua jabatan.
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JAWATAN

:

PEMANDU KENDERAAN

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

:

PERKHIDMATAN KEMAHIRAN

GRED JAWATAN

:

H11

JADUAL GAJI

:

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR
KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

JUMLAH
JAWATAN

H11

RM1,218.00

RM2,939.00

RM80.00

1

SYARAT LANTIKAN : 1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:a. Warganegara Malaysia;
b. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan;
c. (i)

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

(ii)

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

(iii) berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara
kenderaan berkenaan yang diliputi oleh skim
perkhidmatan ini.
Gaji permulaan Gred H11 ditetapkan mengikut Kelas
Lesen Memandu:





Lesen D : RM1,264.15
Lesen E/E1/E2 : RM1,310.30
Lesen F/H : RM1,356.4
Lesen G/I : RM1,402.60
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2.

TARAF JAWATAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada
peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah
Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.
:

TETAP/KONTRAK

DESKRIPSI TUGAS :
Bertanggungjawab melaksanakan skop tugas pemanduan kenderaan yang memerlukan
lesen memandu daripada Jabatan Pengangkutan Jalan serta menjaga kenderaan/jentera
di bawah kelolaannya supaya sentiasa berada dalam keadaan bersih dan selamat untuk
setiap perjalanan. Antara kenderaan/jentera yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini ialah
kereta, van, kenderaan ringan pacuan empat roda, bas, lori, dumper, roller dan traktor
pertanian.
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CARA MEMOHON
(a)
Borang permohonan boleh didapati di Laman Sesawang Majlis Daerah
Baling (www.mdbaling.gov.my) secara percuma atau di Bahagian Sumber
Manusia, Majlis Daerah Baling dengan bayaran RM2.00 untuk setiap satu
borang.
(b)
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Setiap permohonan hendaklah disertakan perkara-perkara berikut:Gambar berukuran passport
Salinan Sijil Kelahiran
Salinan Kad Pengenalan
Salinan Sijil Peperiksaan
Lain-lain Sijil yang berkaitan
(Setiap salinan dokumen di atas hendaklah diakui sah oleh pegawai
kumpulan profesional dan sokongan 1.)

(c)

Permohonan
daripada
Pegawai Kerajaan yang
sedang
berkhidmat hendaklah mengemukakan melalui Ketua Jabatan masingmasing mengikut Perintah Am Bab ‘A’ 21 dan pastikan Laporan
Prestasi tahunan terkini disertakan bersama.

(d)

Permohonan berikut akan DITOLAK

i.
ii.
iii.
iv.
vi.

tidak disertakan dokumen yang diperlukan;
borang permohonan tidak lengkap atau tidak jelas;
borang permohonan tidak ditandatangani;
borang permohonan tidak disertakan gambar; dan
salinan dokumen yang tidak diakui sah.

ALAMAT PERMOHONAN
1.

Permohonan yang lengkap diisi hendaklah di alamatkan kepada:
YANG DIPERTUA,
MAJLIS DAERAH BALING,
09100 BALING,
KEDAH DARUL AMAN.

2.

Sila tuliskan ‘Nama Jawatan’ di sebelah atas kiri sampul surat bagi
setiap borang permohonan yang dikemukakan.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN.
Pada atau sebelum : 30hb Oktober 2016
Catatan Am
(a)
(b)
(c)

Sila tulis nama jawatan yang dipohon di tepi sampul sebelah kiri.
Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan ditemuduga;
Pemohon-pemohon yang berjaya dipanggil untuk temuduga tetapi
tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh
ditemuduga hendaklah menganggap permohonan mereka tidak
berjaya.
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