
 

 

PERMOHONAN MENGISI JAWATAN KOSONG 

 

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang 

daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut di 

Universiti Utara Malaysia. Keutamaan diberikan kepada kakitangan UUM (kontrak) yang sedia 

ada. 

 

 

BIL JAWATAN PENTADBIRAN 

1 AHLI MUZIK GRED B29 

2 ARTIS BUDAYA GRED B19 

3 PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H19 (BIDANG AWAM) 

4 PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAWATAN PENTADBIRAN 

<- kembali 

1. (a) Jawatan : AHLI MUZIK GRED B29 

 (b) Badan Berkanun : Universiti Utara Malaysia 

 (c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/STAM/Diploma 

 (d) Klasifikasi Perkhidmatan :  Bakat dan Seni (B) 

 

 Jadual Gaji :      

  
Gred 

Gaji 

Gaji 

Minimum 

(RM) 

Gaji 

Maksimum 

(RM) 

Kadar 

Kenaikan Gaji 

Tahunan (RM) 

Imbuhan 

Tetap Khidmat 

Awam (RM) 

Imbuhan 

Tetap 

Perumahan 

(RM) 

Bantuan 

Sara 

Hidup 

(RM) 

B29 1,499.00 5,679.00 145.00 160.00 300.00 250.00 

 

Syarat Lantikan : 

i) Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta berkebolehan 

memainkan satu dan/atau lebih alat muzik moden atau tradisional serta 

berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan 

memuaskan. 

 (Gaji permulaan ialah pada Gred B29: RM1499.00); atau  

 

ii) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakkan yang diiktiraf setaraf 

dengannya oleh Kerajaan. 

(Gaji permulaan ialah pada Gred B29: RM1499.00); atau  

 

iii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakkan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 

Kerajaan. 

(Gaji permulaan ialah pada Gred B29: RM1499.00); atau  

 

iv) Diploma dalam bidang seni muzik yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 

pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya 

(Gaji permulaan ialah pada Gred B29: RM1777.78); dan  

 

v) Kepujian Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional 

Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan (bagi 

calon ii, iii & iv sahaja). 

 

Taraf Jawatan : Tetap 

 

Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan: 

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Ahli Muzik adalah tertakluk kepada 

syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-

pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. 

 

Fungsi Bidang Tugas : Umum 

Bertanggungjawab dalam menggubah lagu, bermain alat muzik 

untuk latihan dan persembahan, menjadi pemain orkestra dan 

memimpin orkestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



<- kembali 

2. (a) Jawatan : ARTIS BUDAYA GRED B19 

 (b) Badan Berkanun : Universiti Utara Malaysia 

 (c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan SPM 

 (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Bakat dan Seni (B) 

 

 Jadual Gaji :      

  
Gred 

Gaji 

Gaji 

Minimum 

(RM) 

Gaji 

Maksimum 

(RM) 

Kadar 

Kenaikan Gaji 

Tahunan (RM) 

Imbuhan 

Tetap Khidmat 

Awam (RM) 

Imbuhan 

Tetap 

Perumahan 

(RM) 

Bantuan 

Sara 

Hidup 

(RM) 

B19 1,360.00 4,032.00 100.00 115.00 300.00 250.00 

 

Syarat Lantikan : 

i) Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta berkebolehan 

memainkan satu dan/atau lebih alat muzik moden atau tradisional serta 

berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan 

memuaskan.  

(Gaji permulaan ialah pada Gred B19: RM1,360.00); atau  

 

ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 

Kerajaan.  

(Gaji permulaan ialah pada Gred B19: 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 B19: RM1,418.12)  

 

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 B19: RM1,476.24)  

 

v) Kepujian Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional 

Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan (bagi 

calon ii, iii & iv sahaja).  

 

Taraf Jawatan : Tetap 

 

Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan: 

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Artis Budaya adalah tertakluk kepada 

syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-

pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. 

 

Fungsi Bidang Tugas : Umum 

Bertanggungjawab menjalankan tugas sebagai Artis Budaya 

dalam persembahan PENTARAMA secara profesional, 

merancang, melaksana dan menyediakan laporan berkaitan 

persembahan bersesuaian dengan kehendak jabatan. 

Menguruskan aktiviti persembahan termasuk menyediakan tarian, 

nyanyian dan lakonan untuk persembahan dengan cekap dan 

berkesan.   

 

 

 

 



<- kembali 

3. (a) Jawatan : PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H19  

(BIDANG AWAM) 

 (b) Badan Berkanun : Universiti Utara Malaysia 

 (c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan SPM 

 (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Kemahiran (H) 

 

 Jadual Gaji :      

  
Gred 

Gaji 

Gaji 

Minimum 

(RM) 

Gaji 

Maksimum 

(RM) 

Kadar 

Kenaikan Gaji 

Tahunan (RM) 

Imbuhan 

Tetap Khidmat 

Awam (RM) 

Imbuhan 

Tetap 

Perumahan 

(RM) 

Bantuan 

Sara 

Hidup 

(RM) 

H19 1,377.00 4,052.00 100.00 115.00 300.00 250.00 

 

Syarat Lantikan : 

i) Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan. 

(Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,377.00); atau  

 

ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 

Kerajaan serta sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam 

bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.  

(Gaji permulaan ialah pada Gred H19: 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; atau 

(Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,493.24); dan  

  

iv) Kepujian Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional 

Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.  

 

Nota: Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai kelayakan dalam 

bidang awam. 

 

Taraf Jawatan : Tetap 

 

Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan: 

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pembantu Kemahiran adalah 

tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat 

kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. 

 

Fungsi Bidang Tugas : Umum 

Bertanggungjawab dalam tugas-tugas sokongan teknikal di 

bangunan kerajaan iaitu memasang, membaik pulih, 

menyenggara, mengawasi serta menguji kenderaan/ 

jentera/peralatan awam dan mekanikal, pepasangan elektrik, 

sistem elektrik, sistem perpaipan dan kumbahan supaya sentiasa 

dalam keadaan baik dan selamat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



<- kembali 

4. (a) Jawatan : PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11 

 (b) Badan Berkanun : Universiti Utara Malaysia 

 (c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan PMR/SRP 

 (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Keselamatan dan Pertahanan Awam (K) 

 

 Jadual Gaji :      

  
Gred 

Gaji 

Gaji 

Minimum 

(RM) 

Gaji 

Maksimum 

(RM) 

Kadar 

Kenaikan Gaji 

Tahunan (RM) 

Imbuhan 

Tetap Khidmat 

Awam (RM) 

Imbuhan 

Tetap 

Perumahan 

(RM) 

Bantuan 

Sara 

Hidup 

(RM) 

KP11 1,205.00 2,939.00 80.00 95.00 300.00 250.00 

Syarat Lantikan : 

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  

 

iii) Kepujian Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian 

Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 

kerajaan; dan 

 

iv) Syarat Lantikan Tambahan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taraf Jawatan : Tetap 

 

Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan: 

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pengawal Keselamatan adalah 

tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat 

kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. 

 

Fungsi Bidang Tugas : Umum 

Bertanggungjawab melaksanakan tugas kawalan keselamatan 

aset kerajaan melibatkan keselamatan fizikal, dokumen dan 

personel di bangunan dan premis kerajaan termasuk kawasan-

kawasan yang diisytiharkan sebagai Kawasan Larangan dan 

Tempat Larangan di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat 

Larangan 1959 (Akta 298). 

- mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut:  

- tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m 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;  

- 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 yang 

berdaftar.  



CARA MEMOHON 

 

JAWATAN PENTADBIRAN 

 

i) Permohonan jawatan hendaklah dibuat melalui sistem dalam talian (online) yang boleh 

dicapai melalui pautan laman sesawang http://www.perjawatan.uum.edu.my/  

 

ii) Pemohon perlu mendaftar (bagi pengguna baharu sahaja) sebelum mengisi maklumat 

yang diperlukan dalam sistem ini.  

 

 

TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :  05 November 2019 (Selasa) 

 

CATATAN TAMBAHAN 

 

a. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja yang akan dipanggil untuk ditemu 

duga. 

 

b. Permohonan yang tidak menerima jawapan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh 

iklan jawatan ditutup hendaklah dianggap tidak berjaya. 

 

c. Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan/temu duga jawatan ini tidak 

akan ditanggung oleh Universiti Utara Malaysia. 

 

 

 

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, 

Jabatan Pendaftar,  

Universiti Utara Malaysia,  

06010 UUM Sintok,  

Kedah Darul Aman 

 
Tel      :       04-928 3114/3113 

Faks     :       04-928 3120 

 

 

 

http://www.perjawatan.uum.edu.my/

