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CARA MEMOHON

Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

1. Calon-calon yang berminat dan memenuhi kriteria boleh mengemukakan 
permohonan melalui Borang Rasmi Permohonan Jawatan UnIPSAS yang 
boleh dimuaturun di laman sesawang rasmi UnIPSAS.

2. Calon-calon hendaklah warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang 
18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

3. 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.

4. Tarikh tutup permohonan adalah pada 2 September 2022 (Jumaat) 
sebelum 5.00 petang. Hanya calon yang berjaya disenarai pendek akan 
dipanggil untuk temuduga. Sekiranya tidak menerima apa-apa panggilan 
dalam tempoh 90 hari bekerja dari tarikh tarikh tutup iklan, permohonan 
adalah dianggap tidak berjaya.

5. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah disertakan salinan 
yang telah diakui sah seperti berikut :

 i. Kad pengenalan 
 ii. Sijil-sijil yang berkaitan

6. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar kepada:
 Naib Canselor
 Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (UnIPSAS)
 KM8 Jalan Gambang, 25150 KUANTAN
 (u.p : Jabatan Sumber Manusia)

 Tel : 09-553 5555   Faks : 09-536 4421 
 E-mel : HR@unipsas.edu.my 
 https://www.unipsas.edu.my

Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (UnIPSAS)
 mempelawa warganegara Malaysia dengan keutamaan kepada rakyat 

Negeri Pahang Darul Makmur yang berkelayakan mengisi kekosongan jawatan berikut :

JABATAN SUMBER MANUSIA

PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19

Syarat Lantikan :

Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

• Kelayakan Lantikan Gred N19
 i. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 

dengannya oleh Kerajaan.
  (Gaji Permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); 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 N19: RM1,408.40); 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 N19: RM1,464.80)

• Syarat Tambahan :
 i. Keutamaan diberi kepada calon yang memiliki sijil kokurikulum, 

kecemerlangan dalam bidang sukan atau atlet yang sedang/
pernah mewakili negeri/negara dalam kejohanan yang diiktiraf 
dalam sukan tertentu.

LANTIKAN TETAP
DUA (2) KEKOSONGAN

PENSYARAH GRED DM53 (PROFESOR MADYA)

Syarat Lantikan :

Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
• Kelayakan Lantikan Setara Gred DM53 (PROFESOR MADYA)
 i. Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Pengajian Sosial 

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

 ii. Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat 
istimewa mutunya; dan

 iii. Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-
bidang yang berkenaan.

  (Gaji permulaan ialah pada Gred DM53: RM6,162.00)

• Syarat Tambahan :
 i. Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai pengalaman 

mengajar sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam pendidikan 
tinggi.

LANTIKAN CONTRACT OF SERVICE (COS)
SATU (1) KEKOSONGAN

PENSYARAH GRED DM45 

Syarat Lantikan :

Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
• Kelayakan Lantikan Gred DM45
 i. Ijazah Sarjana dalam bidang Ilmu Wahyu dan Warisan Islam 

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

  (Gaji Permulaan ialah pada Gred DM45: RM3,070.00); atau

 ii. Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Ilmu Wahyu dan 
Warisan Islam atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan 
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya.

  (Gaji Permulaan ialah pada Gred DM45: RM3,380.37)

• Kelayakan Lantikan Gred DM45
 i. Ijazah Sarjana dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-Kanak 

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

  (Gaji Permulaan ialah pada Gred DM45: RM3,070.00); atau

 ii. Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Pendidikan Awal 
Kanak-Kanak atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan 
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya.

  (Gaji Permulaan ialah pada Gred DM45:RM3,380.37)

• Kelayakan Lantikan Gred DM45
 i. Ijazah Sarjana dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling atau 

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

  (Gaji Permulaan ialah pada Gred DM45: RM3,070.00); atau

 ii. Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Bimbingan dan 
Kaunseling atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan 
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya.

  (Gaji Permulaan ialah pada Gred DM45: RM3,380.37)

• Kelayakan Lantikan Gred DM45
 i. Ijazah Sarjana dalam bidang Pentadbiran Perniagaan atau 

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

  (Gaji Permulaan ialah pada Gred DM45: RM3,070.00); atau

 ii. Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang bidang Pentadbiran 
Perniagaan atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan 
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya.

  (Gaji Permulaan ialah pada Gred DM45: RM3,380.37)

• Syarat Tambahan :
 Keutamaan diberi kepada calon yang 

 i. Mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya tiga (3) 
tahun dalam Institusi Pengajian Tinggi.

 ii. Memiliki sijil kokurikulum, kecemerlangan dalam bidang sukan 
atau atlet yang sedang/pernah mewakili negeri/negara dalam 
kejohanan yang diiktiraf dalam sukan tertentu.

LANTIKAN CONTRACT OF SERVICE (COS)
EMPAT (4) KEKOSONGAN

PENSYARAH SETARA GRED KHAS C (VK7) 

Syarat Lantikan :

Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
• Kelayakan Lantikan Setara Gred Khas C (VK7) PROFESOR
 i. Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Usuluddin 

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

 ii. Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka 
mutunya; dan

 iii. Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-
bidang yang berkenaan.

  (Bayaran Perkhidmatan: RM7,190.00/ bulan)

• Kelayakan Lantikan Setara Gred Khas C (VK7) PROFESOR
 i. Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Pengajian Al-Quran 

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

 ii. Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka 
mutunya; dan

 iii. Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-
bidang yang berkenaan.

  (Bayaran Perkhidmatan: RM7,190.00/ bulan)

• Syarat Tambahan :
 i. Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai pengalaman 

memegang jawatan Profesor di Institusi Pengajian Tinggi.

LANTIKAN CONTRACT FOR SERVICE (CFS)
DUA (2) KEKOSONGAN

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT 
SETARA GRED FA29

Syarat Lantikan :

Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
• Kelayakan Lantikan Setara Gred FA29
 i. Diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat 

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

  (Bayaran Perkhidmatan: RM1,855.00); atau

 ii. Diploma dalam bidang kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh 
Kerajaan daripada institusi pengajian tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya.

  (Bayaran Perkhidmatan: RM1,929.89)

• Syarat Tambahan :
 Keutamaan diberi kepada calon yang
 i. Berkemahiran dalam menggunakan bahasa pengaturcaraan.

 ii. Memiliki sijil kokurikulum, kecemerlangan dalam bidang sukan 
atau atlet yang sedang/pernah mewakili negeri/negara dalam 
kejohanan yang diiktiraf dalam sukan tertentu.

LANTIKAN CONTRACT FOR SERVICE (CFS)
DUA (2) KEKOSONGAN

PENOLONG JURUTERA SETARA 
GRED JA29

Syarat Lantikan :

Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
• Kelayakan Lantikan Setara Gred JA29
 i. Diploma dalam bidang kejuruteraan (awam) yang diiktiraf oleh 

Kerajaan daripada institusi pengajian tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya.

  (Bayaran Perkhidmatan: RM1,935.02)

• Syarat Tambahan :
 i. Keutamaan diberi kepada calon yang memiliki sijil kokurikulum, 

kecemerlangan dalam bidang sukan atau atlet yang sedang/
pernah mewakili negeri/negara dalam kejohanan yang diiktiraf 
dalam sukan tertentu.

LANTIKAN CONTRACT FOR SERVICE (CFS)
SATU (1) KEKOSONGAN

PEMBANTU AWAM SETARA GRED H11

Syarat Kelayakan :
• Sihat tubuh badan
• Tiada masalah kesihatan
• Boleh bertutur, membaca dan menulis dengan baik
Syarat tambahan : Berumur tidak lebih 45 tahun pada tarikh iklan jawatan

Skop Kerja (Lelaki) 
 i. Pembersihan Kawasan di luar bangunan (termasuk membersihkan 

longkang, memotong rumput dan lain-lain)
 ii. Menjaga lanskap di sekitar kampus (termasuk mencantas pokok 

dan lain-lain)
 iii. Mengangkat dan menyediakan peralatan pengurusan majlis

Skop Kerja (Wanita) 
 iv. Vakum karpet, menyapu lantai dan mengemop lantai
 v. Membuang sampah dari bakul sampah
 vi. Kerja-kerja mengelap (perabot, peralatan komputer, alat 

telekomunikasi dan lain-lain)
 vii. Mencuci bilik air

(Bayaran Perkhidmatan: RM1,500.00)

LANTIKAN CONTRACT FOR SERVICE (CFS) 
DUA (2) KEKOSONGAN

(SATU (1) LELAKI / SATU (1) WANITA)


