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FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN                   
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK 

 

      JAWATAN KOSONG 
 

Kami mempelawa Warganegara Malaysia yang mempunyai kelayakan, komitmen yang tinggi 
dan bercita-cita untuk berkhidmat dalam sebuah Universiti yang sedang menuju ke arah 
Universiti bertaraf dunia bagi mengisi kekosongan jawatan berikut:- 
 
 
 
 
Klasifikasi :  Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan 
Kumpulan : Pelaksana 
Taraf Jawatan: Kontrak 
Penempatan : Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPM Kampus Bintulu         
 
SYARAT LANTIKAN 
 
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- 
 

i. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau 
 

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

 
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). 

 

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:  
 

a.  
i. mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); atau 
ii. lulus Peperiksaan Khas; dan 

 
b. 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. 

 
 

JAWATAN : PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29 
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SYARAT LAIN: 
 

(a) Calon lantikan terus mestilah berumur tidak kurang dari 18 tahun; 
(b) Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada 

syarat-syarat skim perkhidmatan yang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang 
dibuat keatasnya dari semasa ke semasa. 

(c) Keutamaan kepada calon dari Negeri Sarawak. 
 
 
 

CARA MEMOHON 
 

Pemohon hendaklah menghantar sesalinan Curriculum Vitae ke alamat berikut:  
 

KETUA BAHAGIAN PENTADBIRAN 
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN 
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU 
TINGKAT 2, BANGUNAN PENTADBIRAN 
PETI SURAT 396, JALAN NYABAU 
97008 BINTULU, SARAWAK. 
 
(JAWATAN : PENOLONG PEGAWAI TADBIR) 

 
atau boleh diemel ke btu_spj@upm.edu.my 
 
 
TARIKH BUKA DAN TUTUP IKLAN 

 
18 Disember 2017 hingga 5 Januari 2018. 
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