
Calon-calon yang telah mendaftarkan permohonan bagi jawatan di atas tidak
perlu mendaftar semula sekiranya permohonan masih dalam tempoh sah laku.
Tarikh tutup permohonan bagi jawatan ini adalah sebelum atau pada 
19 Julai 2020 (Ahad), jam 11.59 malam.

5.      Keperluan Tambahan:

          Hanya calon yang telah memperoleh kelayakan/ kelulusan ijazah sarjana muda/
           ijazah sarjana/ ijazah doktor falsafah (PhD) yang telah diikraf oleh senat universi/
            jawatankuasa berkaitan pada atau sebelum tarikh tutup iklan permohonan jawatan 
           ini layak memohon selaras dengan keperluan syarat skim perkhidmatan.

4.      Keperluan Bidang (Ditetapkan oleh Kementerian):
             1. Akuakultur
          2. Biologi
          3. Biologi Akuak
          4. Biologi Molekul (Genek)
          5. Biologi Molekul (Zoologi)
                    6. Biologi Sumber
          7. Biologi/Kajihayat
          8. Bioteknologi Industri
          9. Genek
        10.  Sains
        11.  Sains (Akuakultur)
        12.  Sains (Alam Sekitar)
                13.  Sains (Biologi-Zoologi)
        14.  Sains (Biologi Marin)
        15.  Sains Biologi
        16.  Sains dan Pengurusan Sumber Akuak
            17.  Sains Gunaan (Perikanan)
        18.  Sains Gunaan Akuak 
        19.  Sains Marin
            20.             20. Perikanan 

3.      Syarat Peningkatan Secara Lankan: 
          Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Penyelidik 
           adalah layak dipermbangkan oleh Pihak Berkuasa Melank berkenaan untuk 
           Peningkatan Secara Lankan ke Pegawai Penyelidik Gred Q41, tertakluk kepada 
           kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: 

           (a) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); dan

                      (b) had umur pelankan:
               i   - berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lankan bagi pegawai
                             yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
               ii  - berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lankan bagi pegawai
                             yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
               iii - berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lankan bagi pegawai
                             yang umur persaraan paksa 60 tahun.

2.      Syarat Kelayakan Bahasa Melayu: 

          Calon bagi lankan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C)
           dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ 
           Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diikraf setaraf dengannya oleh
           Kerajaan. 

1.      Syarat Lankan: 

          (a) Warganegara Malaysia;
           (b) Berumur dak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
           (c) Memiliki:
                i    - Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains yang diikraf oleh
                              Kerajaan daripada instusi pengajian nggi tempatan atau kelayakan
                                                            yang diikraf setaraf dengannya; atau
              ii    - Ijazah sarjana muda dalam bidang pertanian atau perikanan yang diikraf
                                 oleh Kerajaan daripada instusi pengajian nggi tempatan atau kelayakan
                              yang diikraf setaraf dengannya; atau
                     iii    - Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diikraf oleh Kerajaan daripada
                                 instusi pengajian nggi tempatan atau kelayakan yang diikraf setaraf
                              dengannya; atau
                     iv    -                     iv    -  ijazah sarjana dalam bidang sains atau kejuruteraan yang diikraf oleh
                                  Kerajaan daripada instusi pengajian nggi tempatan atau kelayakan
                               yang diikraf setaraf dengannya; atau
                     v     -  ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang sains atau kejuruteraan yang
                                 diikraf oleh Kerajaan daripada instusi pengajian nggi tempatan atau
                               kelayakan yang diikraf setaraf dengannya.

Kekosongan : 5                          Simpanan : 20

(JABATAN PERIKANAN MALAYSIA)

IJAZAH (PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)

Kami sedang mencari individu untuk menyertai perkhidmatan awam yang mempunyai ciri-ciri 
keperibadian berikut:  (i) Mempunyai keterampilan yang baik;  (ii) Mempunyai semangat yang 
tinggi dalam bekerja secara berkumpulan; (iii) Mempunyai bakat kepimpinan; (iv) Mempunyai 
ciri-ciri  jati diri yang cemerlang;  dan (v) Mempunyai  kelayakan  profesionalisme yang sesuai 
dengan jawatan.

PELUANG KERJAYA DALAM PERKHIDMATAN AWAM

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA


