
 

IKLAN JAWATAN KOSONG 

 

Permohonan adalah ditawarkan kepada calon-calon, Warganegara Malaysia (Keutamaan 

diberikan kepada anak-anak kelahiran Negeri Sembilan Darul Khusus dan 

bermastautin di Daerah Tampin) yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan 

seperti yang berikut di Majlis Daerah Tampin, Negeri Sembilan Darul Khusus. 

 

A. JAWATAN 

 

BIL 

 

JAWATAN 

 

GRED 

 

SKIM 

PERKHIDMATAN 

 

TARAF 

JAWATAN 

 

JADUAL GAJI 

 

BILANGAN 

KEKOSONGAN 
MINIMUM 

(RM) 

MAKSIMUM 

(RM) 

1. Pembantu 

Akauntan 

W19 Kewangan Tetap 1,353.00 4,005.00 1 

2. Pembantu 

Penguat 

Kuasa 

KP19 Keselamatan Dan 

Pertahanan 

Awam 

Tetap/ 

Kontrak 

1,360.00 4,052.00 1 

 

3. Pembantu 

Tadbir 

(Perkeranian/ 

Operasi) 

 

N19 Pentadbiran dan 

Sokongan 

Kontrak 1,352.00 4,003.00 1 

4. Penghantar 

Notis 

 

N11 Pentadbiran dan 

Sokongan 

Tetap 1,216.00 2,983.00 1 

5. Pembantu 

Operasi 

 

N11 Pentadbiran dan 

Sokongan 

Tetap/ 

Kontrak 

1,216.00 2,983.00 1 

6. Pengawal 

Keselamatan 

KP11 

 

Keselamatan Dan 

Pertahanan 

Awam 

Kontrak 1,205.00 2,939.00 2 

7. Pembantu 

Awam 

 

H11 Kemahiran Kontrak 1,218.00 2,939.00 1 

 

 

 

 

 



1. a) Jawatan   : PEMBANTU AKAUNTAN GRED W19 

 

b) Kementerian/ Jabatan : Majlis Daerah Tampin 

 

c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana 

 

d) Klasifikasi Perkhidmatan : Kewangan 

 

e) Bilangan Kekosongan : 1 Jawatan 

 

f) Taraf Jawatan  : Tetap 

2. Syarat-syarat Lantikan 

 1. Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :- 

  (a) warganegara Malaysia 

  (b) berumur tidak kurang 18 tahun hingga 35 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 
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  setaraf 

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 

 

   (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) 

 

  (d) 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 

 

 



1. a) Jawatan   : PEMBANTU PENGUAT KUASA KP19 

 

b) Kementerian/ Jabatan : Majlis Daerah Tampin 

 

c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana 

 

d) Klasifikasi Perkhidmatan : Keselamatan Dan Pertahanan Awam 

 

e) Bilangan Kekosongan : 1 Jawatan 

 

f) Taraf Jawatan  : Tetap/ Kontrak 

 

2. Syarat-syarat Lantikan 

 1. Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :- 

  (a) warganegara Malaysia 

  (b) berumur tidak kurang 18 tahun hingga 35 tahun pada tarikh tutup iklan 

jawatan; dan 

  (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 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 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 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 48 kg bagi lelaki dan 46 kg 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); 



   (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 

  (e) Calon bagi lantikan  dengan kelayakan  1(c)(i), 1(c) (iii) atau 1 (c) (iv) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. a) Jawatan   :PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) N19                                                 

 

b) Kementerian/ Jabatan : Majlis Daerah Tampin 

 

c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana 

 

d) Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran Dan Sokongan 

 

e) Bilangan Kekosongan : 1 Jawatan 

 

f) Taraf Jawatan  : Kontrak 

 

2. Syarat-syarat Lantikan 

 1. Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :- 

  (a) warganegara Malaysia 

  (b) berumur tidak kurang 18 tahun hingga 35 tahun pada tarikh tutup iklan 

jawatan; dan 

  (c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
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. 

 

 3.  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: 

 

  (a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(b),(c); atau 

   (ii) Lulus Peperiksaan Khas 

 

 



1. a) Jawatan   : PENGAWAL KESELAMATAN KP11 

 

b) Kementerian/ Jabatan : Majlis Daerah Tampin 

 

c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana 

 

d) Klasifikasi Perkhidmatan : Keselamatan Dan Pertahanan Awam 

 

e) Bilangan Kekosongan : 2 Jawatan 

 

f) Taraf Jawatan  : Kontrak 

 

2. Syarat-syarat Lantikan 

 1. Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :- 

  (a) warganegara Malaysia 

  (b) berumur tidak kurang 18 tahun hingga 35 tahun pada tarikh tutup iklan 

jawatan; dan 

  (c) (i) Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau 

kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 

(Gaji permulaan ialah pada Gred KP11 : RM1,205.00); atau 

 

   (ii) bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya 
berpangkat Konstabel Polis Sokongan atau Prebet atau yang 
setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta 
mempunyai rekod perkhidmatan yang baik. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred KP11 : RM1,205.00); 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) berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi 

wanita; 

   (iv) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm 

dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja); 

   (v) lulus 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 berdaftar. 

   Calon bagi lantikan dengan kelayakan di perenggan 3(c)(i) hendaklah 

memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa 

Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah 



Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 

 

1. a) Jawatan   : PENGHANTAR NOTIS N11 

 

b) Kementerian/ Jabatan : Majlis Daerah Tampin 

 

c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana 

 

d) Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran dan Sokongan 

 

e) Bilangan Kekosongan : 1 Jawatan 

 

f) Taraf Jawatan  : Tetap 

 

2. Syarat-syarat Lantikan 

 1. Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :- 

  (a) warganegara Malaysia 

  (b) berumur tidak kurang 18 tahun hingga 35 tahun pada tarikh tutup iklan 

jawatan; dan 

  (c) (i) Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau 

kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta 

lesen memandu sekurang-kurangnya kelas B2 yang dikeluarkan 

oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu 

Percubaan (P)] 

(Gaji permulaan ialah pada Gred N11 : RM1,216.00); atau 

 

 2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred 

C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/ 

Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang  diiktiraf setaraf dengannya 

oleh Kerajaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. a) Jawatan   : PEMBANTU OPERASI N11 

 

b) Kementerian/ Jabatan : Majlis Daerah Tampin 

 

c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana 

 

d) Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran dan Sokongan 

 

e) Bilangan Kekosongan : 1 Jawatan 

 

f) Taraf Jawatan  : Tetap/ Kontrak 

 

2. Syarat-syarat Lantikan 

 1. Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :- 

  (a) warganegara Malaysia 

  (b) berumur tidak kurang 18 tahun hingga 35 tahun pada tarikh tutup iklan 

jawatan; dan 

  (c) (i) Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau 

kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 

(Gaji permulaan ialah pada Gred N11 : RM1,216.00); atau 

 

   (ii) Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau 

kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan 

memilik lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan 

oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu 

Percubaan (P)] 

(Gaji permulaan ialah pada Gred N11 : RM1,262.15). 

 

 2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred 

C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/ 

Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang  diiktiraf setaraf dengannya 

oleh Kerajaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. a) Jawatan   : PEMBANTU AWAM H11 

 

b) Kementerian/ Jabatan : Majlis Daerah Tampin 

 

c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana 

 

d) Klasifikasi Perkhidmatan : Kemahiran 

 

e) Bilangan Kekosongan : 1 Jawatan 

 

f) Taraf Jawatan  : Kontrak  

 

2. Syarat-syarat Lantikan 

 1. Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :- 

  (a) warganegara Malaysia 

  (b) berumur tidak kurang 18 tahun hingga 35 tahun pada tarikh tutup iklan 

jawatan; dan 

  (c) Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred H11 : RM1,218.00). 
 

 2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred 

C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/ 

Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang  diiktiraf setaraf dengannya 

oleh Kerajaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARA-CARA MEMOHON 

 

1. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan yang boleh 
didapati di Pejabat Majlis Daerah Tampin (Jabatan Khidmat Pengurusan, 
Bahagian Pentadbiran Dan Perkhidmatan) 

 
2. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukakan bersama-sama dengan 
 

(i)   Salinan MyKad; 
(ii)   Salinan Sijil lahir 
(iii)   Gambar berukuran pasport (diletakkan di muka hadapan borang); 
(iv)   Salinan sijil-sijil keputusan  bagi kelayakan yang disyaratkan 
(v) Semua salinan PERLU disahkan oleh pegawai Kerajaan Kumpulan 

Pengurusan dan Profesional/ Pengerusi MPKK/ Penghulu/ Pesuruhjaya 
Sumpah/ Ahli Parlimen/ Ahli Dewan Undangan Negeri yang mempunyai cop 
rasmi jawatan. 

(vi) Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan 
atau Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah 
disertakan dengan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan dan Salinan 
Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini. 

(vii) Kepada mereka yang aktif dalam bidang sukan digalakkan memohon. 
(viii) Setiap pemohon WAJIB hadir dan menjalani semua ujian serta LULUS ujian 

yang ditetapkan sebelum boleh disenarai pendek bagi menghadiri 
temuduga. 

   
3. Permohonan yang berikut AKAN DITOLAK: 

 
(i) tidak disertakan dokumen yang diperlukan. 
(ii) tidak lengkap atau tidak terang. 
(iii) tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam iklan. 
(iv) tidak ditandatangani. 
(v) tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan bagi pegawai yang sedang 

berkhidmat. 
(vi) permohonan yang diterima selepas tarikh tutup 

 
4. Tarikh Permohonan Dibuka :  13 NOVEMBER 2019 (RABU) 

 
5. Tarikh  Permohonan Ditutup :  19 NOVEMBER 2019 (SELASA)  

 
6. Alamat Permohonan  

 
YANG DIPERTUA 
MAJLIS DAERAH TAMPIN, 
73000 TAMPIN, 
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.         

       
7. Catatan Am: 

 
(a) Hanya calon yang berkelayakan selepas tapisan/ senarau pendek sahaja 

akan dipannggil untuk ujian fizikal dan/ atau temuduga; 
(b) Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam 

(6) bulan dari tarikh tutup permohonan adalah dianggap tidak berjaya. Tiada 
makluman bersurat akan dikeluarkan oleh Majlis Daerah Tampin; 

(c) Pentadbiran Majlis Daerah Tampin tidak akan bertanggungjawab atau 
menanggung segala perbelanjaan berkaitan dengan temuduga/ ujian fizikal 



dan segala keputusan yang dibuat berkaitan dengan urusan ini adalah 
muktamad. 

 


