
         MAJLIS DAERAH GUA MUSANG, 
18300 GUA MUSANG, 

KELANTAN. 
TEL : 09-9120235 / FAX : 09-9121044 

 
IKLAN JAWATAN KOSONG 

 

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam  

bidang berkaitan bagi mengisi kekosongan jawatan di Majlis Daerah Gua Musang sebagaimana 

berikut :- 

 

A    1. (a) Jawatan              :  PEMBANTU PENGUATKUASA 

 (b) Kumpulan Perkhidmatan :  Pelaksana 

 (c) Klasifikasi Perkhidmatan :  Keselamatan Dan Pertahanan Awam 

 (d) Taraf Jawatan  :  Tetap  

(e) Gred Gaji   :  KP19   

(f) Jadual Gaji : Gaji Minimum Gaji Maksimum  Kenaikan Gaji Tahunan 

       RM1,360.00    -      RM4,052.00  RM100.00 

      

  

 2. SYARAT LANTIKAN 

 

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :- 

 

(a) warganegara Malaysia 

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

(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh  

              Kerajaan dan; 

 

(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada 

peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya 

oleh Kerajaan 

 

  

B .1. (a) Jawatan                         : PEMBANTU AWAM  

 (b) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana 

 (c) Klasifikasi Perkhidmatan : Kemahiran 

 (d) Taraf Jawatan  : Tetap 

(e) Gred Gaji   : H11  

 (f) Jadual Gaji   : Gaji Minimum     Gaji Maksimum    Kenaikan Gaji Tahunan 

     : RM 1,218.00      -   RM 2,619.00    RM 80.00 

  

 

 

 



 SYARAT LANTIKAN 

 

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :- 

 

(a) warganegara Malaysia 

 

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

 

(c) Penilaian Menengah Rendah/PT3 atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya 

oleh kerajaan dan memiliki kepujian dalam  Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada 

peringkat peperikasaan tersebut atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 

kerajaan  

 

 

C.1.     (a) Jawatan              :  PEMANDU KENDERAAN 

 (b) Kumpulan Perkhidmatan :  Pelaksana 

(c) Klasifikasi Perkhidmatan   : Kemahiran  

(d)Taraf Jawatan  :  Tetap   

(e) Gred Gaji   :  H11 

            (f)  Jadual Gaji                   :  Gaji Minimum     Gaji Maksimum     Kenaikan Gaji Tahunan

         RM 1,218.00    -   RM2,939.00  RM 80.00 

  

    

2. SYARAT LANTIKAN: 

 

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- 

 

(a) Warganegara Malaysia; 

 

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

 

i) Penilaian Menengah Rendah/PT3 atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya 

      oleh kerajaan;   

              

ii) Memiliki Lesen Memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan yang dikeluarkan  

 oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) (Kecuali lesen memandu dalam tempoh 

 percubaan (P); 

  

iii) Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan berkenaan yang  

             yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini. 

 

(c) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada 

       peringkat PMR atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan 

     

(d) Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai pengiktirafan dalam bidang sukan. 

 



3. Gaji permulaan ialah pada Gred H11 ditetapkan mengikut Kelas Lesen Memandu: 

 

 Lesen D  : RM1,264.15 

 Lesen E/E1/E2 :RM1,310.30 

 Lesen F/G/H/1  :RM1,356.45 

 

4. Penaklukan Dibawah  Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmamtan Pemandu  

 Syarat-syarat Skim  Kenderaan Gred H11  adalah  tertakluk kepada syarat-syarat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Perkhidmatan   skim perkhidmatan yang berkenaan yang berkuat kuasa serta 

Pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke 

semasa. 

                                                                 

5. Fungsi Bidang Tugas  Bertanggungjawab memeriksa dan memastikan kenderaan         

               dalam keadaan dalam keadaan bersih, baik, memandu 

    kenderaan dalam keadaan selamat, mencatatkan pergerakan 

    kenderaan ke dalam buku log dan melaporkan sebarang    

kerosakan/kemalangan kepada penyelia serta mematuhi 

arahan yang dikeluarkan oleh pegawai atasan dari semasa ke 

semasa. 

   

 

D. 1.   (a) Jawatan              :  PEMBANTU PENGUATKUASA 

 (b) Kumpulan Perkhidmatan :  Pelaksana 

 (c) Klasifikasi Perkhidmatan :  Keselamatan Dan Pertahanan Awam 

 (d) Taraf Jawatan  :  Sambilan   

(e) Gred Gaji   :  N17   

(f) Jadual Gaji :  Gaji  : RM 40.34/Hari 

  

 

2.  SYARAT LANTIKAN 

 

            Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :- 

 

(a) warganegara Malaysia 

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

(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 

kerajaan dan ; 

(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada 

peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya 

oleh Kerajaan 

 

 

 

 



 E. 1.   a) Jawatan              : PEMBANTU AWAM  

 (b) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana 

 (c) Klasifikasi Perkhidmatan : Kemahiran 

 (d) Taraf Jawatan  : Sambilan  

(e) Gred Gaji   : H11  

 (f) Jadual Gaji   : Gaji -  RM 36.39 sehari 

     :  

  

2. SYARAT LANTIKAN 

 

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :- 

 

(a)      warganegara Malaysia 

 

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

 

(d) Penilaian Menengah Rendah/PT3 atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya 

oleh kerajaan dan Kepujian dalam Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat 

peperikasaan tersebut atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan  

 

  

F. 1.   (a) Jawatan              :  PEMANDU KENDERAAN 

 (b) Kumpulan Perkhidmatan :  Pelaksana 

 (c) Klasifikasi Perkhidmatan  :  Kemahiran 

 (d) Taraf Jawatan  :  Sambilan   

(e) Gred Gaji   :  H11   

(f) Jadual Gaji :  Gaji     : RM 36.39/Hari 

 

 

2. SYARAT LANTIKAN: 

 

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- 

 

(a) Warganegara Malaysia; 

 

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

 

(i) Penilaian Menengah Rendah/PT3 atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengan 

            Kerajaan ;        

             

ii) Memiliki Lesen Memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan yang dikeluarkan  

     oleh jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) (kecuali lesen memandu dalam tempoh 

      

iii) Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan berkenaan yang 

             diliputi oleh skim perkhidmatan ini. 

 



(c) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada 

       peringkat PMR atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan 

     

(e) Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai pengiktirafan dalam bidang sukan. 

 

    CARA MEMOHON 

 

1. Permohonan hendaklah menggunakan borang permohonan MDGM yang boleh didapati 

di Majlis Daerah Gua Musang dengan harga RM3.00. 

 

2. Setiap permohonan hendaklah dituliskan Nama Jawatan dibahagian atas sampul surat 

sebelah kiri. 

 

3. Borang permohonan yang telah lengkap  hendaklah dihantar kepada:   

  

 

Yang DiPertua, 

Majlis Daerah Gua Musang, 

18300 Gua Musang, 

Kelantan. 

 

  

4. Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, 

Badan-Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan mestilah mengemukakan 

borang permohonan tersebut melalui Ketua Jabatan masing-masing dan hendaklah 

disertakan dengan Salinan Penyata Rekod Perkhidmatan yang kemaskini serta 

Laporan Penilaian Prestasi Terkini. 

 

5. Borang  permohonan yang  lengkap diisi hendaklah disertakan dengan sekeping 

gambar berukuran pasport, salinan kad pengenalan, sijil lahir, sijil-sijil persekolahan, 

kelulusan akademik, transkrip keputusan peperiksaan semua semester yang telah 

disahkan.. 

 

6. Permohonan yang lewat, tidak lengkap atau tidak mengikut syarat di atas tidak akan 

dipertimbangkan. 

 

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

 

8. Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan selepas enam (6) bulan dari 

tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya. 

 

 

 TARIKH TUTUP PERMOHONAN   : 09  Oktober 2016 ( Ahad)                                                           

 

 

            FAIL MDGM : 3/6/1 Klt.2 (  34  ) 


