
     
 

PERBADANAN SUKAN SARAWAK
IKLAN JAWATAN KOSONG

Permohonan adalah dibuka kepada warganegara Malaysia yang berkelayakan terutama individu yang berasal atau bermastautin di 
Sarawak untuk memohon jawatan seperti berikut:

PEGAWAI TADBIR/AKAUNTAN, GRED N48/ W48 (1 kekosongan)

Kumpulan Perkhidmatan :  Pengurusan dan Profesional
Klasifikasi Perkhidmatan :  Pentadbiran dan Sokongan / Perkhidmatan Sosial
Gred Jawatan  :  N48/W48
Tangga Gaji Gred N48/W48 :  RM5,118 – RM11,634 / RM5,161 - RM11,690
Gelaran Jawatan  :  Pengurus, Bahagian Pengurusan Korporat

KELAYAKAN LANTIKAN

a. Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian 
yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

b. Mempunyai pengalaman dalam bidang pentadbiran dan juga mempunyai latar belakang dalam akaun sekurang-kurangnya 10 
tahun. (Pentadbiran, Kewangan) 

c. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU
 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.

SYARAT-SYARAT UMUM
Pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang 
berkuatkuasa serta pindaan yang dibuat ke atasnya dari masa ke semasa. 

Pemohon yang mempunyai ijazah Luar Negara hendaklah menyertakan surat pengesahan pengiktirafan ijazah dari Unit Dasar dan 
Pengiktirafan, Bahagian Latihan, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Bagi tujuan pelantikan ke perkhidmatan awam, calon yang memohon jawatan yang mensyaratkan kelayakan masuk Sijil Pelajaran                 
Malaysia perlu memiliki sekurang-kurangnya Keputusan berikut:

i.  Lulus enam matapelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua daripada matapelajaran adalah di peringkat Kepujian dan 
selebihnya peringkat Lulus dalam satu peperiksaan; atau

ii.  Lulus enam matapelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya                  
peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut; dan

iii.  Memenuhi syarat kelayakan Bahasa Melayu iaitu Kepujian dan subjek-subjek tertentu seperti mana yang disyaratkan dalam skim 
perkhidmatan.

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN BAGI PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pegawai Tadbir / Akauntan Gred N44 / W44 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak 
Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir / Akauntan, tertakluk kepada kekosongan 
jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;

(i)  Mempunyai kelayakan seperti di perenggan a (kelayakan lantikan) ; atau
(ii)  Lulus Peperiksaan Khas; dan
(iii)  Had umur pelantikan iaitu:
a. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
b. Berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
c. Berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

DESKRIPSI TUGAS:

Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar awam mengenai pengurusan dan pembangunan sumber manusia,                                 
pentadbiran, pengurusan sumber kewangan, perancangan dan pengurusan Transformasi dan inovasi, serta pengurusan hal ehwal                  
korporat termasuk perhubungan awam dan pentadbiran sosial, hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri (termasuk          
perkhidmatan luar negeri) keselamatan serta pengurusan teknologi maklumat.

Jawatan / Gred :  Jurutera (M & E) J41 (1 kekosongan)

Taraf Jawatan :  Jawatan Berasaskan Caruman
Kumpulan Perkhidmatan :  Pengurusan dan Profesional
Klasifikasi Perkhidmatan :  Kejuruteraan (J)
Jadual Gaji Gred J41/44 :  Gaji Minimum  –     Gaji Maksimum
  RM2,529.00            RM 9,643.00

  Kadar kenaikan gaji tahunan : RM225.00
SYARAT LANTIKAN :
a)  Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan
 atau kelayakan yang
 diiktiraf setaraf dengannya;
 [Gaji Permulaan P1 : RM2,529.00]
b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang 
 diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Teknik (Mekanikal) adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa                
Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Jurutera (Elektrik) Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan 
dalam perkhidmatan dan:

(a)  mempunyai kelayakan seperti di atas
(b)  lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Jurutera Malaysia / Institut Jurutera Malaysia atau kelayakan 

yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; 
dan
(c) berumur kurang daripada 54 tahun pada tarikh iklan.

DESKRIPSI TUGAS :

a) Bertanggungjawab merancang dan menyelaras pembangunan sistem pengairan, bekalan air, bekalan elektrik, khidmat                
kejuruteraan, aktiviti peningkatan mutu perkhidmatan kejuruteraan mekanikal dan elektrikal, projek-projek khas dan urusan 
pentadbiran am pejabat.

b) Memberi perkhidmatan perunding kejuruteraan mekanikal dan elektrikal sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini 
seperti rekabentuk dan pengawasan perkhidmatan mekanikal dan elektrikal sehingga penyerahan projek, termasuk kerja 
penyelenggaraan selepasnya.

c) Memastikan semua urusan yang berkaitan kerja elektrikal dan mekanikal samada dalam memberikan input rekabentuk dan 
pengurusan projek ditadbir dengan cekap dan sempurna serta mencapai tahap servis yang memuaskan.

d) Memantapkan operasi rekabentuk sistem M&E serta pelaksanaan pengurusan projek agar dapat memberi perkhidmatan yang 
terbaik kepada bahagian-bahagian lain dan dapat bekerja sebagai satu pasukan projek dalam organisasi matrik.

e) Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan efisien dan efektif.

Jawatan / Gred :  Pegawai Tadbir N41/44 (1 kekosongan)

Taraf Jawatan :  Jawatan Berasaskan Caruman
Kumpulan Perkhidmatan :  Pengurusan dan Profesional
Klasifikasi Perkhidmatan :  Pentadbiran dan Sokongan
Jadual Gaji Gred N41/44 :  Gaji Minimum – Gaji Maksimum
  RM2,080 – RM 9,546.00

  Kadar kenaikan gaji tahunan : RM225.00

1.  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; dan
 (c)  (i)  Ijazah Sarjana Muda dalam Pengurusan Komunikasi yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi                        

Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,080.00); atau
  (ii)  Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam Perhubungan Awam/Pemasaran yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi                 

Pengajian Tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,283.43).

2.  SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

      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.  SKOP TUGAS

 a.   Bertanggungjawab merancang, melaksana dan menguruskan serta memantau kerja-kerja berkaitan Perhubungan Awam dan 
Pemasaran dan yang berkaitan.

 b.  Mempunyai pengalaman dalam bidang Perhubungan Awam & Pemasaran sekurang-kurangnya lima (5) tahun.

4.  KRITERIA TAMBAHAN

 a.  Mempunyai ciri-ciri pemimpin.
 b.  Bertanggungjawab, amanah, proaktif & mempunyai kemahiran interpersonal yang baik.

5.  CARA MEMOHON
 
 (a)   Borang Permohonan boleh diperolehi di alamat berikut:

Unit Sumber Manusia
Aras 2, Stadium Sarawak

Jalan Stadium,  Petra Jaya
93050 Kuching, Sarawak

 (b) Semua permohonan hendaklah disertakan dengan gambar berukuran pasport, salinan sijil lahir, kad pengenalan, sijil-sijil    
keputusan peperiksaan dan sijil persekolahan yang telah disahkan.

 (c)   Semua permohonan hendaklah ditulis jawatan yang dipohon di sebelah kiri sampul surat dan di  alamatkan seperti di bawah:-

 KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
PERBADANAN SUKAN SARAWAK (PSS)

ARAS 2, STADIUM SARAWAK
JALAN STADIUM, PETRA JAYA

93050 KUCHING.

(u.p: Unit Sumber Manusia)

6.  TARIKH TUTUP PERMOHONAN 

Tarikh Tutup Permohonan ialah pada  Ahad, 02 Disember 2018.


