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[  1  ]       Jawatan  
 

: 

 

PEGAWAI TADBIR GRED N41 (System Analyst) 
TARIKH TUTUP: 15 JULAI  2018 

Taraf Jawatan : Kontrak Bahagian/Seksyen : 
Pengurusan Maklumat & 
Transformasi (MIT) 

Klasifikasi 
Perkhidmatan 

: 
Pentadbiran dan 
Sokongan 

Kekosongan 
 

: 1 

Kumpulan 
Perkhidmatan 

: 
Pengurusan dan 
Profesional 

Jadual Gaji 
 

: N41 

Skim Perkhidmatan : Pegawai Tadbir Minimum  Maksimum 
Kadar Kenaikan 

Gaji Tahunan 

RM 2,080.00 - RM 9,546.00 RM 225.00 

 

 
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; dan 

 (c) (i) Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM 2,080.00); atau 

  (ii) Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM 2,283.43); atau 

  (iii) Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains komputer dan teknologi maklumat atau bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM 2,283.43) 

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. 

 

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dan bermastautin di Sarawak, berumur 18 tahun ke 
atas dan kurang 54 tahun dari tarikh permohonan serta berkelayakan untuk mengisi kekosongan bagi jawatan 

berikut di Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA); - 
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  (iv) Penyelenggaraan Sistem: Bertanggungjawab dalam menyelaras penyelenggaraan sistem serta 
pembangunan sistem yang lebih kompleks di dalam sesebuah organisasi. 

  (v) Dokumentasi Sistem: Bertanggungjawab dalam menyelaras sebarang bentuk penyediaan 
dokumentasi tender/sebut harga di setiap peringkat pembangunan sistem serta pembangunan sistem 
yang lebih kompleks bagi sesebuah organisasi. 

 (b) Pengurusan ICT 

 (c) Pakar Teknikal 

  (i) Keselamatan ICT 

  (ii) Pengurusan Pusat Data 

  (iii) Pengurusan Rangkaian 

  (iv) Pentadbiran Pangkalan Data 

  (v) Keselamatan Data Maklumat dan Pemulihan Bencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dalam tugasan di bawah:- 

 a) Pembangunan Sistem 

  (i) Analisis Sistem: Bertanggungjawab dalam menyelaras kajian kemungkinan dan analisis keperluan 
pengguna dan sistem termasuk pembangunan sistem yang lebih kompleks bagi sesebuah organisasi. 

  (ii) Reka Bentuk Sistem: Bertanggungjawab dalam menyelaras sebarang reka bentuk sistem mengikut 
hasil analisis termasuk pembangunan sistem yang lebih kompleks bagi sesebuah organisasi. 

  (iii) Pelaksanaan Sistem: Bertanggungjawab dalam menyelaras sebarang bentuk pemprograman, 
pengujian, latihan dan roll out yang melibatkan pembangunan sistem yang lebih kompleks untuk 
sesebuah organisasi. 



3 

 

 

 

[  2  ]       Jawatan  
 

: 

 

PEGAWAI TADBIR GRED N41 (Safety & Health) 
TARIKH TUTUP: 15 JULAI 2018 
 

Taraf Jawatan : Kontrak Kekosongan 
 

: 1 

Klasifikasi 
Perkhidmatan 

: 
Pentadbiran dan 
Sokongan 

Jadual Gaji 
 

: N41 

Kumpulan 
Perkhidmatan 

: 
Pengurusan dan 
Profesional 

   

Skim Perkhidmatan : Pegawai Tadbir 
Minimum  Maksimum 

Kadar Kenaikan 
Gaji Tahunan 

RM 2,080.00 - RM 9,546.00 RM 225.00 

 

 
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; dan 

 (c) (i) Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM 2,080.00); atau 

  (ii) Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM 2,283.43); dan 

  (iii) Wajib memiliki Certified of Safety and Health Officer (National Institute of Occupational Safety 
and Health) 

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. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dalam Safety & Health atau setara dengannya. 
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[  3  ]       Jawatan  
 

: 

 

ARKITEK GRED J41 
TARIKH TUTUP: 15 JULAI 2018 
 

Taraf Jawatan : Kontrak Bahagian/Seksyen : Pelan Bangunan (ARC) 

Klasifikasi 
Perkhidmatan 

: Kejuruteraan Kekosongan 
 

: 1 

Kumpulan 
Perkhidmatan 

: 
Pengurusan dan 
Profesional 

Jadual Gaji 
 

: J41 

Skim Perkhidmatan : Arkitek 
Minimum  Maksimum 

Kadar Kenaikan 
Gaji Tahunan 

RM 2,529.00 - RM 9,643.00 RM 225.00 

 

 
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; dan 

 (c) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan 
(Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2,736.28). 

 (d) Wajib berdaftar dengan Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) 

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. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dalam arkitek atau setara dengannya. 
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[  4  ]       Jawatan  
 

: 

 

PEGAWAI KESELAMATAN GRED KP41 
TARIKH TUTUP: 15 JULAI 2018 
 

Taraf Jawatan : 
Jawatan Berasaskan 
Caruman (JBC) 

Bahagian/Seksyen : Keselamatan Samalaju (SSS) 

Klasifikasi 
Perkhidmatan 

: 
Keselamatan dan 
Pertahanan Awam 

Kekosongan 
 

: 1 

Kumpulan 
Perkhidmatan 

: 
Pengurusan dan 
Profesional 

Jadual Gaji 
 

: KP41 

Skim Perkhidmatan : Pegawai Keselamatan 
Minimum  Maksimum 

Kadar Kenaikan 
Gaji Tahunan 

RM 2,081.00 - RM 9,547.00 RM 225.00 

 

 
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; dan 

 (c) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred KP41: RM2,081.00);atau 

  (ii) 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 ialah pada Gred KP41: RM2,081.00); atau 

  (iii) ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred KP41: RM2,285.00). 

 (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) 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 V/6/9 
tanpa menggunakan cermin mata; 

  (vi) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan 

  (vii) diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar. 

2. Calon bagi lantikan dengan kelayakan seperti di perenggan 1c(i) dan 1c(iii) 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. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang yang setara dengannya. 
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[  5  ]       Jawatan  
 

: 

 

PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM) GRED JA19 
TARIKH TUTUP: 15 JULAI 2018 
 

Taraf Jawatan : Tetap Bahagian/Seksyen : Pelan Kejuruteraan (ENG) 

Klasifikasi Perkhidmatan : Kejuruteraan  Kekosongan 
 

: 1 

Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Jadual Gaji 
 

: JA19 

Skim Perkhidmatan : Pelukis Pelan 
Minimum  Maksimum 

Kadar Kenaikan 
Gaji Tahunan 

RM 1,377.00 - RM 4,052.00 RM 100.00 

 

 
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; dan 

 (c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian 
dalam subjek Lukisan Geometri atau Lukisan Kejuruteraan pada peringkat peperiksaan tersebut. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA19: RM1,377.00); 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 JA19:RM1,435.12); 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 JA19: RM1,493.24). 

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. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam) atau 
setara dengannya. 

4. Calon yang memiliki kriteria berikut adalah diberi keutamaan. 
(a) Mempunyai pengalaman dan kemahiran menggunakan AutoCAD Drafting; 
(b) Kepujian dalam subjek Lukisan Kejuruteraan; dan 
(c) Kepujian dalam subjek Bahasa Inggeris 
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Borang permohonan dan maklumat lanjut boleh diperolehi / dimuat turun melalui laman sesawang 
Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA), www.bda.gov.my 

 

Melalui: 
Untuk maklumat lanjut mengenai kekosongan 
jawatan, anda boleh melayari laman sesawang 
berikut;- 

 
Permohonan boleh dibuat melalui e-recruitment. 
 
 

PERHATIAN: Hanya permohonan yang lengkap 
sahaja akan diproses 
 

 
1) www.bda.gov.my  
    (Laman Sesawang Rasmi BDA) 
 
2) https://erecruitment.sarawak.gov.my  
    (Laman sesawang e-recruitment) 
 

 
 

 

Nota: 
 
Calon dari perkhidmatan awam, dikehendaki mengemukakan:- 

 

a) Sokongan dan perakuan Ketua Jabatan secara bertulis; 
b) Kenyataan Perkhidmatan terkini yang disahkan; 
c) Salinan Penilaian Prestasi bagi 3 tahun berturut-turut yang disahkan. Markah prestasi 

hendaklah mencapai purata 80% bagi tahun berkenaan (2015, 2016, 2017) 
 
Ruj. Kami:  (  52  ) BDA-3/2/1-2 Vol.7 

 
Tarikh: 27 Jun 2018 

 

 

CARA MEMOHON 

http://www.bda.gov.my/
http://www.bda.gov.my/
https://erecruitment.sarawak.gov.my/

