
(i)   ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains yang diiktiraf
      oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau
      kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(ii)  ijazah sarjana muda dalam bidang pertanian atau perikanan
      yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi
      tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(iii)(iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan
      daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
      yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(iv) Ijazah Doktor Perubatan Veterinar yang diiktiraf oleh Kerajaan
      daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
      diiktiraf setaraf dengannya; atau
(v)  ijazah sarjana dalam bidang sains atau kejuruteraan yang diiktiraf
            oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau
      kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(vi) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang sains atau kejuruteraan
      yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi
      tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

1. Syarat Lantikan :

Kekosongan : 10             Simpanan : 30
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Keterampilan yang baik;  
Semangat yang tinggi dalam bekerja secara berkumpulan; 
Bakat kepimpinan;
Ciri-ciri jati diri yang cemerlang; dan
Kelayakan profesionalisme yang sesuai dengan jawatan.

Kami sedang mencari individu untuk menyertai perkhidmatan
awam yang mempunyai ciri-ciri keperibadian berikut:  
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Maklumat syarat lantikan/ gaji/ tugas-tugas jawatan di pautan berikut :

5. Maklumat Syarat Lantikan:

Hanya calon yang telah memperoleh kelayakan/ kelulusan ijazah Sarjana Muda/ Sarjana/
Doktor Falsafah yang telah diiktiraf oleh senat universiti/ jawatankuasa berkaitan pada atau
sebelum tarikh tutup iklan permohonan jawatan ini layak memohon selaras dengan syarat
skim perkhidmatan.

4. Keperluan Tambahan:

(a) Farmasi; 
(b) Entomologi;
(c) Kejuruteraan Nuklear;
(d) Geologi;
(e) Kimia Analisis;
(f)  Patologi Tumbuhan; atau
(g)(g) Kejuruteraan Kimia (Polimer).

3. Keperluan Bidang (Ditetapkan oleh Jabatan):

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. 

2. Syarat Kelayakan Bahasa Melayu:


