
 
 

IKLAN JAWATAN KOSONG STAF PENTADBIRAN  
KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL DAN PELAKSANA 

 

Universiti Sultan Zainal Abidin merupakan sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam yang 
ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej 1971, dengan ini mempelawa seluruh 
warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan (TETAP) di 
Hospital Pengajar UniSZA sepertimana berikut:

BIL. JAWATAN GRED 
KLASIFIKASI 

PERKHIDMATAN 
BIL. 

KEKOSONGAN 

JADUAL GAJI     

MINIMUM MAKSIMUM 

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 

1. PEGAWAI SAINS C41 SAINS 2 RM 2,317.00 RM 9,620.00 

2. 
PEGAWAI TEKNOLOGI 
MAKLUMAT 

F41 
SISTEM 

MAKLUMAT 
1 RM 2,315.00 RM 9,618.00 

3. PEGAWAI TADBIR N48 
PENTADBIRAN & 

SOKONGAN  
1 RM 5,118.00 RM 11,634.00 

4. PEGAWAI TADBIR N41 
PENTADBIRAN & 

SOKONGAN 
1 RM 2,080.00 RM 9,546.00 

5.  PEGAWAI FARMASI UF41 
PERUBATAN & 

KESIHATAN 
2 RM 2,947.00 RM 9,656.00 

6. JURURAWAT U41 
PERUBATAN & 

KESIHATAN 
2 RM 2,429.00 RM 9,656.00 

7. PEGAWAI KEWANGAN W48 KEWANGAN 1 RM 5,161.00 RM 11,690.00 

8. PEGAWAI KEWANGAN W41 KEWANGAN 1 RM 2,094.00 RM 9,585.00 

KUMPULAN PELAKSANA 

9. SETIAUSAHA PEJABAT N29 
PENTADBIRAN & 

SOKONGAN 
1 RM1,493.00 RM 5,672.00 

10. 
PENOLONG PEGAWAI 
TADBIR 

N29 
PENTADBIRAN & 

SOKONGAN 
1 RM 1,493.00 RM 5,672.00 

11. PEMBANTU TADBIR 
 

N19 
PENTADBIRAN & 

SOKONGAN 
2 RM 1,352.00 RM 4,003.00 

12. JURU X-RAY U29 
PERUBATAN & 

KESIHATAN 
1 RM 1,797.00 RM 5,353.00 

13. JURURAWAT U29 
PERUBATAN & 

KESIHATAN 
30 RM 1,797.00 RM 5,353.00 

14. PENOLONG AKAUNTAN W29 KEWANGAN 1 RM 1,498.00 RM 5,678.00 



 

 
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 
1.  PEGAWAI SAINS (C41) 
 

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut: 
 

(a)    Warganegara Malaysia; 
 

(b)    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; 
 

(c) (i) Ijazah sarjana muda sains kepujian dalam bidang berkaitan yang 
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.     

 
  SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 
 

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu 
(termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan. 

 
SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN  
 
3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Sains, 

Juruteknologi Makmal Perubatan, Penolong Pegawai Perubatan, Juruterapi 
Pergigian dan Juruteknologi Pergigian adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak 
Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan 
Pegawai Sains Gred C41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah 
disahkan dalam perkhidmatan dan: 
 

  (a)  Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). 
 

SYARAT TAMBAHAN 
 
Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai pengalaman bekerja di makmal 
diagnostik perubatan.  

 
2.  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F41) 
 

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut: 
 

(a) Warganegara Malaysia; 
 

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; 
 

(c) (i) 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; atau 

   

 (ii) Ijazah sarjana muda kejuruteraan dalam bidang komputer atau bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau 

 

 (iii) Ijazah sarjana dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat, 
kejuruteraan komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 



 

Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; atau 

  

(iv) Ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang sains komputer, teknologi 
maklumat, kejuruteraan komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf 
oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 

 
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 

 
2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu 

(termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan. 

 
SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN  
 
3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi 

Maklumat adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan 
untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred 
F41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam 
perkhidmatan dan: 

 
  (a)  Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). 

 
SYARAT TAMBAHAN 
 
Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai pengalaman dalam Hospital 
Information System (HIS). 

 
3.  PEGAWAI TADBIR (N48)  

 
1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut: 

 
(a) Warganegara Malaysia; 
 
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; 
 
(c) (i) Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 

pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

 
 (ii) Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada 

institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya. 

 
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 

 
2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu 

(termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan. 

 
 
 
 
 



 

SYARAT TAMBAHAN 
 

3. Pegawai Tadbir Gred N44 dalam perkhidmatan universiti atau yang setaraf layak 
untuk memohon kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Tadbir Gred N48 serta 
memenuhi syarat-syarat berikut: 
 

  (a)  Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; 
 
  (b)  Diperaku oleh Ketua Jabatan;  
 
 (c)  Berkemahiran dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran 

Am; dan 
 

(d)  Calon hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya (10) tahun pengalaman 
bekerja di dalam bidang berkaitan. 

 
4.  PEGAWAI TADBIR (N41) 
 

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut: 
 

(a) Warganegara Malaysia; 
 
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; 
 
(c) (i) Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 

pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

 
 (ii) Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada 

institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya. 

  
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 
 
2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu 

(termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan. 

 
SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN  

 
3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir, 

Setiausaha Pejabat, Penghulu, Penolong Pengurus Asrama, Penolong Pegawai 
Tanah atau Penolong Pentadbir Tanah adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak 
Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan 
Pegawai Tadbir Gred N41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah 
disahkan dalam perkhidmatan dan: 
 

  (a)  Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). 
 
 
 
 
 

 



 

5.  PEGAWAI FARMASI (UF41) 
 

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut: 
 

(a)    Warganegara Malaysia; 
 
(b)    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; 
 
(c) (i) Ijazah sarjana muda dalam bidang farmasi yang diiktiraf oleh Kerajaan 

daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya serta berdaftar dengan Lembaga Farmasi 
Malaysia. 

 
  SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 
 

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu 
(termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan. 

 
SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN  
 
3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Farmasi adalah 

layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan 
Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Farmasi Gred UF41 tertakluk kepada 
kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: 

 
  (a)  Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). 
 

SYARAT TAMBAHAN 
 

Calon hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman bekerja di 
dalam bidang berkaitan di hospital atau klinik kesihatan. 

 
6.  JURURAWAT (U41) 
 

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut: 
 

(a)    Warganegara Malaysia; 
 
(b)    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; 
 
(c) (i) Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang kejururawatan yang 

diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar 
dengan Lembaga Jururawat Malaysia. 

  
  SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 
 

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu 
(termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan. 
 
 
 

 



 

SYARAT TAMBAHAN 
 
Calon hendaklah mempunyai pengalaman bekerja di dalam bidang berkaitan di hospital 
atau klinik kesihatan.  Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki Diploma 
Lanjutan / Sijil Pos-Basik. 
 

7.  PEGAWAI KEWANGAN (W48)   
 

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut: 
 

(a)    Warganegara Malaysia; 
 

(b)    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; 
 

(c) (i) Ijazah sarjana muda dalam bidang perdagangan atau pengajian 
perniagaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau 

 

 (ii) Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang perdagangan atau 
pengajian perniagaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

   

 (iii) Ijazah sarjana muda perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi- institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

   

 (iv) Ahli penuh badan-badan ikhtisas perakaunan yang diiktiraf oleh 
Kerajaan; atau 

  

 (v) Ijazah sarjana muda perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada 
institusi pengajian tinggi tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badan-
badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan; atau 

   

 (vi) Ahli penuh institut akauntan malaysia. 
  

  SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 
 

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu 
(termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan. 

  
SYARAT TAMBAHAN 
 

3. Pegawai Kewangan Gred W44 dalam perkhidmatan universiti atau yang setaraf 
layak untuk memohon kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Kewangan Gred W48 
serta memenuhi syarat-syarat berikut: 
 

  (a)  Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; 
 

  (b)  Memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan;  
 

  (c)  Diperaku oleh Ketua Jabatan; dan 
 

(d)  Calon hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya (10) tahun pengalaman 
bekerja di dalam bidang berkaitan. 



 

 
8.  PEGAWAI KEWANGAN (W41) 
 

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut: 
 

(a)    Warganegara Malaysia; 
 
(b)    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; 
 
(c) (i) Ijazah sarjana muda dalam bidang perdagangan atau pengajian 

perniagaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau 

   
 (ii) Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang perdagangan atau 

pengajian perniagaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

   
 (iii) Ijazah sarjana muda perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada 

institusi- institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

   
 (iv) Ahli penuh badan-badan ikhtisas perakaunan yang diiktiraf oleh 

Kerajaan; atau 
  
 (v) Ijazah sarjana muda perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada 

institusi pengajian tinggi tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badan-
badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan; atau 

   
 (vi) Ahli penuh institut akauntan malaysia. 

 
  SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 
 

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu 
(termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan. 

 
SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN  
 
3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Akauntan adalah layak 

dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan 
Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Kewangan Gred W41, tertakluk kepada 
kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: 
 

  (a)  Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau 
 
  (b)  Lulus peperiksaan khas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

KUMPULAN PELAKSANA 

9. SETIAUSAHA PEJABAT (N29) 
 

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut: 
 

(a)    Warganegara Malaysia; 
 

(b)    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; 
 

(c) (i) Diploma sains kesetiausahaan daripada politeknik tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau 

    

 (ii) Diploma pengurusan dan teknologi pejabat daripada institusi 
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan. 

 
  SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 
 

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu 
(termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan. 

 
10.  PENOLONG PEGAWAI TADBIR (N29) 
 

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut: 
 

(a)    Warganegara Malaysia; 
 

(b)    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; 
 

(c) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau 

       
 (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 

dengannya oleh Kerajaan; atau 
     

 (iii) Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada 
institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya.  

 

  SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 
 

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu 
(termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan. 

 

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN  
 

3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir 
(Perkeranian/Operasi), Pembantu Setiausaha Pejabat, Pembantu Tadbir 
(Kewangan), Pemeriksa Cap Jari dan Pegawai Khidmat Pelanggan adalah layak 
dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan 
Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N29, tertakluk kepada 
kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: 
 

  (a)  Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). 



 

11.  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N19) 
 

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut: 
 

(a)    Warganegara Malaysia; 
 
(b)    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; 
 
(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 

dengannya oleh Kerajaan; atau 
  
 (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya 

oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang 
berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau 

     
 (iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya 

oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang 
berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 

      
  SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 
 

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu 
(termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan. 
 

12.  JURU X-RAY (U29) 
 

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut: 
 

(a)    Warganegara Malaysia; 
 
(b)    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; 
 
(c) (i) Diploma dalam bidang radiografi, pengimejan perubatan, radioterapi 

atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya.  

       
  SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 
 

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu 
(termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan. 
 

SYARAT TAMBAHAN 
 
Calon hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman bekerja 
dalam bidang berkaitan. 

 
 
 
 
 
 
 



 

13.  JURURAWAT (U29) 
 

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut: 
 

(a)    Warganegara Malaysia; 
 
(b)    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; 
 
(c) (i) Diploma dalam bidang kejururawatan yang diiktiraf oleh Kerajaan 

daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga 
Jururawat Malaysia.  

  
  SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 
 

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu 
(termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan. 
 

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN  
 
3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Jururawat Masyarakat adalah 

layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan 
Secara Lantikan ke jawatan Jururawat Gred U29, tertakluk kepada kekosongan 
jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: 
 

  (a)  Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). 
 

SYARAT TAMBAHAN 
 

Calon hendaklah mempunyai pengalaman bekerja di dalam bidang berkaitan.  
Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki Diploma Lanjutan / Sijil Pos-Basik 
bagi pengkhususan berikut: 
 

(i) Diploma Lanjutan Perawatan Rapi 
(ii) Diploma Lanjutan Perawatan Kardiovaskular 
(iii) Pos-Basik Penjagaan Kecemasan 
(iv) Pos-Basik Perawatan Oftalmik 
(v) Pos-Basik Perawatan Ortopedik 
(vi) Pos-Basik Perawatan Perioperatif 
(vii) Pos-Basik Perawatan Neonat 
(viii) Pos-Basik Perawatan Pediatrik 
(ix) Pos-Basik Perawatan Kebidanan 
 

14. PENOLONG AKAUNTAN (W29) 
 

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut: 
 

(a)    Warganegara Malaysia; 
 
(b)    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; 
 
(c) (i) Sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira yang 

diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; atau 



 

      
 (ii) Certified Accounting Technician (CAT) yang diiktiraf oleh Kerajaan; 

atau 
 
 (iii) Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan 

atau perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

 
 (iv) Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators 

of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh 
Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.  

 
  SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 
 

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu 
(termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan. 
 

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN  
 
3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Akauntan dan 

Pembantu Tadbir (Kewangan) adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa 
Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong 
Akauntan Gred W29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan 
dalam perkhidmatan dan: 
 

  (a)  Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PERHATIAN KEPADA PEMOHON 
 
(a) Setiap pemohon MESTILAH memuatnaik gambar berukuran pasport dan sijil-sijil 

yang berkaitan. Kegagalan pemohon berbuat demikian akan menyebabkan 
permohonan tidak akan diproses. 

 
(b) Pemohon hanya boleh memohon satu jawatan sahaja. 

 
(c) Hanya permohonan yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk 

temuduga. 
 

(d) Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari 
tarikh tutup iklan jawatan adalah dianggap tidak berjaya. 

 
 
PERMOHONAN OLEH PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT 
 
Pemohon yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan/ Badan Berkanun 
hendaklah mengemukakan permohonan bersama satu salinan Kenyataan Perkhidmatan 
yang telah dikemaskini dan salinan Laporan Prestasi Tahunan (3 tahun berturut-turut) 
ke alamat seperti berikut: 
 

Pejabat Pendaftar 
Universiti Sultan Zainal Abidin 
Kampus Gong Badak 
21300 Kuala Nerus 
Terengganu Darul Iman 
(U/ P: Seksyen Pelantikan) 

 
                                   
CARA MEMOHON 
 
(a) Pemohonan hendaklah dibuat secara atas talian (on-line) melalui laman 

sesawang UniSZA iaitu: 
 

 http://www.unisza.edu.my  

 

(b) Permohonan yang lewat diterima dan tidak lengkap tidak akan diproses. 
 
(c) Sebarang pertanyaan mengenai perjawatan bolehlah menghubungi Seksyen 

Pelantikan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia di talian 09-668 8339/ 8369/ 
8374 dan jika terdapat masalah teknikal semasa pengisian borang, sila hubungi 
pihak Pusat Pengurusan Infostruktur dan Rangkaian di talian 09-668 8836/ 8848. 

 
(d) Tarikh tutup permohonan adalah pada 24 Jun 2019. 
 
 
 
 
Fail  : UniSZA.C/2/PPHU/294-1/3  
Bertarikh : 13 Jun 2019    
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