MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
JAWATAN KOSONG
Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur tidak kurang
daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Keutamaan kepada Rakyat
Negeri Selangor yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan berikut :-

TARIKH IKLAN

:

14 OKTOBER 2020

TARIKH TUTUP IKLAN

:

27 OKTOBER 2020

BIL.

JAWATAN

GRED

TARAF

KEKOSONGAN

1.

Pegawai Penguatkuasa

KP41

Kontrak

1

2.

Pembantu Penguatkuasa

KP19

Tetap

1

3.

Pemandu Kenderaan

H11

Tetap

3
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JAWATAN 1 : PEGAWAI PENGUATKUASA
GRED KP41

1.

KUMPULAN

: PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

2.

KLASIFIKASI

: KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K)

3.

JADUAL GAJI

: Gaji Minimum
RM 2,081.00

Gaji Maksimum
RM 9,547.00

: Kadar Kenaikan Gaji Tahunan RM 225.00

4.

TARAF JAWATAN

: Kontrak

5.

SYARAT LANTIKAN

:

(a)

Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[ Gaji Permulaan: RM 2,081.00 ] atau

(b)

Bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya berpangkat
Inspektor Polis atau Leftenan Muda atau yang setaraf dengannya dan telah
disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang
baik.
[ Gaji Permulaan: RM 2,081.00 ] atau

(c)

Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[ Gaji Permulaan: RM 2,285.00 ] atau

(d)

Ijazah sarjana muda undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
[ Gaji Permulaan: RM 2,387.21 ] dan

(e)

Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pacaindera seperti berikut :-

Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.5m bagi wanita tanpa
bersepatu;
Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;
Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;
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(f)

Mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada yang biasa dan
84sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja);
Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji
berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan
berdaftar. dan

Kepujian (sekurang-kurangnya Gred 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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JAWATAN 2 : PEMBANTU PENGUATKUASA
GRED KP19

1.

KUMPULAN

: PELAKSANA

2.

KLASIFIKASI

: KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K)

3.

JADUAL GAJI

: Gaji Minimum
RM 1,360.00

Gaji Maksimum
RM 4,052.00

: Kadar Kenaikan Gaji Tahunan RM 100.00

4.

TARAF JAWATAN

: Tetap

5.

SYARAT LANTIKAN

:

(a)

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan.
[ Gaji Permulaan: RM 1,360.00 ] atau

(b)

Bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya 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: RM 1,360.00 ] atau

(c)

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2
dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[ Gaji Permulaan: RM 1,416.40 ] atau

(d)

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3
dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[ Gaji Permulaan: RM 1,472.80 ] dan

(e)

Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pacaindera seperti berikut :-

Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.5m bagi wanita tanpa
bersepatu;
Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;
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(f)

Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;
Mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada yang biasa dan
84sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja);
Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji
berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan
berdaftar. dan

Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Vokasional Malaysia atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

5

JAWATAN 3 : PEMANDU KENDERAAN
GRED H11

1.

KUMPULAN

: PELAKSANA

2.

KLASIFIKASI

: KEMAHIRAN (H)

3.

JADUAL GAJI

: Gaji Minimum
RM 1,218.00

Gaji Maksimum
RM 2,939.00

: Kadar Kenaikan Gaji Tahunan RM 80.00

4.

TARAF JAWATAN

: Tetap

5.

SYARAT LANTIKAN

:

(a)

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(b)

Lesen memadu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yang dikeluarkan oleh Jabatan
Pengangkutan Jalan (JPJ)
[kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)] dan

(c)

Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara
berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini.

kenderaan

Gaji Permulaan ialah pada Gred H11 ditetapkan mengikut kelas Lesen
Memandu:
• Lesen Kelas D : RM1264.15
• Lesen Kelas E/E1/E2 :RM1310.30
• Lesen Kelas F/H : RM1356.45
• Lesen Kelas G/I : RM1402.60
(d)

Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada
peringkat Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) / Penilaian Menengah Rendah
(PMR) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
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KELAYAKAN SPM MENGIKUT SISTEM TERBUKA
UNTUK LANTIKAN KE PERKHIDMATAN AWAM

Calon-calon yang menduduki dan memiliki Sijil SPM mengikut Sistem Terbuka
boleh dilantik ke skim-skim perkhidmatan yang mensyaratkan kelayakan demikian
sebagai syarat lantikan. Bagi menentukan tahap kelulusan tersebut setaraf dengan
kelulusan sijil Penuh SPM, iaitu sijil yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan
peperiksaan mengikut Sistem Terbuka, syarat-syarat berikut perlu dipenuhi:-

(a)

Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dengan dua
daripada mata pelajaran adalah di peringkat kepujian dan selebihnya
peringkat lulus dalam satu peperiksaan; ATAU

(b)

Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua mata
pelajaran adalah di peringkat kepujian dan selebihnya peringkat lulus yang
dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturutturut;
DAN

(c)

Memenuhi syarat Bahasa Melayu samada Kepujian atau Lulus dan
subjek-subjek

tertentu

seperti

mana

disyaratkan

dalam

skim

perkhidmatan.

Calon-calon yang tidak memiliki keputusan seperti di atas adalah tidak layak
dipertimbangkan untuk maksud ke jawatan-jawatan yang disyaratkan kelulusan SPM
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN
Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syaratsyarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaanpindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.
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