MAJLIS BANDARAYA IPOH
PERMOHONAN UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia dan keutamaan kepada rakyat DYMM
Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang berkelayakan bagi mengisi jawatan berikut:JAWATAN / NO.
RUJUKAN FAIL

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

TARAF
JAWATAN

PENOLONG PEGAWAI
TEKNOLOGI MAKLUMAT

SISTEM
MAKLUMAT
(F)

SOKONGAN

TETAP
(1)

A2/3/3/6/06

GRED / JADUAL GAJI

GRED F29:
P1 RM1,745.69 – RM3,574.17
P2 RM1,826.02 – RM3,803.23
P3 RM1,909.77 – RM4,004.84

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F29
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)

diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F29 : P1 RM1,745.69); atau

(ii)

diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F29 : P2 RM1,820.89);

lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

dan

(d)

2.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Juruteknik Komputer adalah layak dipertimbang
oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila
telah disahkan dalam perkhidmatan dan:(a)

mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c) di atas; dan

(b)

berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

TEMPOH PERCUBAAN
Anggota yang dilantik secara terus atau Kenaikan Pangkat Secara Lantikan adalah dikehendaki
berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.
SYARAT TAMBAHAN
Pihak Majlis berhak menentukan asas-asas tapisan dalam menyenaraipendek calon-calon yang layak
dipanggil untuk sesi ujian / temuduga.
CATATAN AM
(a)

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

(b)

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

(c)

Hanya calon-calon yang diperakui sihat untuk berkhidmat oleh Pegawai Perubatan
Kerajaan sahaja yang layak dilantik mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U (A) 176].

MAJLIS BANDARAYA IPOH
PERMOHONAN UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia dan keutamaan kepada rakyat DYMM
Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang berkelayakan bagi mengisi jawatan berikut:JAWATAN / NO.
RUJUKAN FAIL

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

TARAF
JAWATAN

KEWANGAN
(W)

SOKONGAN

KONTRAK
(1)

PENOLONG PEGAWAI
PENILAIAN
A2/3/3//3/95

GRED / JADUAL GAJI

GRED W27:
P1 RM1,366.27 – RM3,570.75
P2 RM1,444.90 – RM3,781.10
P3 RM1,526.94 – RM3,998.07

PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN GRED W27
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)

diploma dalam bidang pengurusan harta tanah atau pengurusan harta benda yang diiktiraf
oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W27 : P1 RM1,742.28);
lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

dan

(d)

2.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Penilaian adalah layak dipertimbang
oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan
Penolong Pegawai Penilaian Gred W27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan
dalam perkhidmatan dan:(a)

(b)

(i)

mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c) di atas; dan

(ii)

lulus Peperiksaan Khas; dan

berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

TEMPOH PERCUBAAN
Anggota yang dilantik secara terus atau Kenaikan Pangkat Secara Lantikan adalah dikehendaki

berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.
SYARAT TAMBAHAN
Pihak Majlis berhak menentukan asas-asas tapisan dalam menyenaraipendek calon-calon yang layak
dipanggil untuk sesi ujian / temuduga.
CATATAN AM
(a)

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

(b)

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

(c)

Hanya calon-calon yang diperakui sihat untuk berkhidmat oleh Pegawai Perubatan
Kerajaan sahaja yang layak dilantik mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U (A) 176].

MAJLIS BANDARAYA IPOH
PERMOHONAN UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia dan keutamaan kepada rakyat DYMM
Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang berkelayakan bagi mengisi jawatan berikut:JAWATAN / NO.
RUJUKAN FAIL

PELUKIS PELAN

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

TARAF
JAWATAN

KEJURUTERAAN
(J)

SOKONGAN

TETAP/
KONTRAK
(1)

A2/3/3/16/93

GRED / JADUAL GAJI

GRED J17:
P1 RM 952.66 – RM2,722.67
P2 RM1,012.48 – RM2,866.28
P3 RM1,074.01 – RM3,014.86

PELUKIS PELAN GRED J17
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
dengan kepujian Seni Lukis atau Lukisan Geometri pada peringkat peperiksaan tersebut;
atau
(Gaji permulaan ialah pada Gred J17 : P1 RM952.66); atau

(ii)

Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang Pelukis
Pelan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(Gaji permulaan ialah pada Gred J17 : P1 RM1,010.77); atau

(iii)

Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang Pelukis
Pelan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred J17 : P1 RM1,068.89);

dan

(d)

lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

TEMPOH PERCUBAAN
Anggota yang dilantik secara terus atau Kenaikan Pangkat Secara Lantikan adalah dikehendaki
berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.

SYARAT TAMBAHAN
Pihak Majlis berhak menentukan asas-asas tapisan dalam menyenaraipendek calon-calon yang layak
dipanggil untuk sesi ujian / temuduga.
CATATAN AM
(a)

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

(b)

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

(c)

Hanya calon-calon yang diperakui sihat untuk berkhidmat oleh Pegawai Perubatan
Kerajaan sahaja yang layak dilantik mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U (A) 176].

MAJLIS BANDARAYA IPOH
PERMOHONAN UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia dan keutamaan kepada rakyat DYMM
Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang berkelayakan bagi mengisi jawatan berikut:JAWATAN / NO.
RUJUKAN FAIL

PEMBANTU AKAUNTAN

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

TARAF
JAWATAN

KEWANGAN
(W)

SOKONGAN

TETAP
(1)

A2/3/3/41/91

GRED / JADUAL GAJI

GRED W17:
P1 RM 928.74 – RM2,527.73
P2 RM 986.85 – RM2,664.63
P3 RM1,046.67 – RM2,806.39

PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17
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
serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; atau
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1 RM928.74); atau

(ii)

Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan
Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1 RM985.13); atau

(iii)

Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan)
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1 RM1,154.33); atau

(iv)

sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1 RM1,379.92);

dan

(d)

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

TEMPOH PERCUBAAN
Anggota yang dilantik secara terus atau Kenaikan Pangkat Secara Lantikan adalah dikehendaki
berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.
SYARAT TAMBAHAN
Pihak Majlis berhak menentukan asas-asas tapisan dalam menyenaraipendek calon-calon yang layak
dipanggil untuk sesi ujian / temuduga.
CATATAN AM
(a)

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

(b)

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

(c)

Hanya calon-calon yang diperakui sihat untuk berkhidmat oleh Pegawai Perubatan
Kerajaan sahaja yang layak dilantik mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U (A) 176].

MAJLIS BANDARAYA IPOH
PERMOHONAN UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia dan keutamaan kepada rakyat DYMM
Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang berkelayakan bagi mengisi jawatan berikut:JAWATAN / NO.
RUJUKAN FAIL

PEMBANTU TADBIR
(KEWANGAN)

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

TARAF
JAWATAN

KEWANGAN
(W)

SOKONGAN

TETAP
(1)

A2/3/3/1/02

GRED / JADUAL GAJI

GRED W17:
P1 RM 928.74 – RM2,527.73
P2 RM 986.85 – RM2,664.63
P3 RM1,046.67 – RM2,806.39

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17
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
serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; atau
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1 RM928.74); atau

(ii)

Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan
Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1 RM985.13); atau

(iii)

Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan)
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1 RM1,154.33); atau

(iv)

sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1 RM1,379.92);

dan

(d)

Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

TEMPOH PERCUBAAN
Anggota yang dilantik secara terus atau Kenaikan Pangkat Secara Lantikan adalah dikehendaki
berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.
SYARAT TAMBAHAN
Pihak Majlis berhak menentukan asas-asas tapisan dalam menyenaraipendek calon-calon yang layak
dipanggil untuk sesi ujian / temuduga.
CATATAN AM
(a)

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

(b)

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

(c)

Hanya calon-calon yang diperakui sihat untuk berkhidmat oleh Pegawai Perubatan
Kerajaan sahaja yang layak dilantik mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U (A) 176].

MAJLIS BANDARAYA IPOH
PERMOHONAN UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia dan keutamaan kepada rakyat DYMM
Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang berkelayakan bagi mengisi jawatan berikut:JAWATAN / NO.
RUJUKAN FAIL

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

TARAF
JAWATAN

PEMBANTU KESIHATAN
AWAM

PERUBATAN DAN
KESIHATAN
(U)

SOKONGAN

TETAP/
KONTRAK
(4)

A2/3/3/21/07

GRED / JADUAL GAJI

GRED U17:
P1 RM 974.88 – RM2,028.67
P2 RM1,033.00 – RM2,139.89
P3 RM 1,092.82 – RM2,256.06

PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U17
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)

Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan; dan

(ii)

tamat dengan jayanya kursus latihan yang ditetapkan dan mendapat Sijil Pembantu
Kesihatan Awam yang diiktiraf oleh kerajaan;
(Gaji permulaan ialah pada Gred U17 : P1 RM974.88);

dan

(d)

2.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Am Rendah dan Atendan Kesihatan
adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara
lantikan ke jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U17, tertakluk kepada kekosongan jawatan,
apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:(a)

(b)

lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah
Pelajaran atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(i)

mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c) di atas; atau

(ii)

lulus Peperiksaan Khas; dan

berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

TEMPOH PERCUBAAN
Anggota yang dilantik secara terus atau Kenaikan Pangkat Secara Lantikan adalah dikehendaki
berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.
SYARAT TAMBAHAN
Pihak Majlis berhak menentukan asas-asas tapisan dalam menyenaraipendek calon-calon yang layak
dipanggil untuk sesi ujian / temuduga.
CATATAN AM
(a)

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

(b)

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

(c)

Hanya calon-calon yang diperakui sihat untuk berkhidmat oleh Pegawai Perubatan
Kerajaan sahaja yang layak dilantik mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U (A) 176].

MAJLIS BANDARAYA IPOH
PERMOHONAN UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia dan keutamaan kepada rakyat DYMM
Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang berkelayakan bagi mengisi jawatan berikut:JAWATAN / NO.
RUJUKAN FAIL

KLASIFIKASI
PERKHIDMATAN

KUMPULAN
PERKHIDMATAN

TARAF
JAWATAN

GRED / JADUAL GAJI

PEGAWAI KHIDMAT
PELANGGAN

PENTADBIRAN
DAN SOKONGAN
(N)

SOKONGAN

KONTRAK
(1)

GRED W17:
P1 RM 927.03 – RM2,526.03

A2/3/2/4/93

PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N17
Syarat Lantikan
1.

dan

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.

(d)

Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Keutamaan diberi pada calon ynag berkebolehan dalam Bahasa Inggeris dan mengendalikan
komputer)

TEMPOH PERCUBAAN
Anggota yang dilantik secara terus atau Kenaikan Pangkat Secara Lantikan adalah dikehendaki
berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.
SYARAT TAMBAHAN
Pihak Majlis berhak menentukan asas-asas tapisan dalam menyenaraipendek calon-calon yang layak
dipanggil untuk sesi ujian / temuduga.
CATATAN AM
(a)

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

(b)

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

(c)

Hanya calon-calon yang diperakui sihat untuk berkhidmat oleh Pegawai Perubatan
Kerajaan sahaja yang layak dilantik mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U (A) 176].

