
  
IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN  

 SKIM PERKHIDMATAN BUKAN AKADEMIK UPM  

PEGAWAI EKSEKUTIF 5 (PE.5) DI 

FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL,  

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 
  

Pemohon adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan bagi 

memohon jawatan berikut :  

  

JAWATAN DAN GRED  PENEMPATAN JUMLAH KEKOSONGAN  

Pegawai Eksekutif 5 / (PE.5) Jabatan  Dua (2)  

  

Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran dan Sokongan 

Kumpulan Perkhidmatan :  Pelaksana (Setara dengan Gred 19) 

Tempoh Lantikan   :        Enam (6) bulan hingga satu (1) tahun dan boleh  

                                                 dilantik semula 

Taraf Jawatan                 :        Kontrak  

Gaji                                 :         RM1,800.00 

  

SYARAT-SYARAT AM 

  

(a) Calon-calon adalah terbuka kepada warganegara Malaysia; dan  

 

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

  

(c) Mempunyai kelayakan minimum SPM/SPMV/MCE atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 

dengannya oleh Kerajaan; 

 

(d) Memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada 

peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; 

  

(e) Bebas daripada sebarang tindakan tatatertib dan jenayah. 

 

SYARAT-SYARAT KHAS 

  

(a) Mempunyai pengetahuan dalam ICT, penggunaan Micosoft Office dan pengetahuan 

mengemaskini dan memuat naik kandungan dalam media sosial; 

  

(b) Mempunyai pengalaman dalam bidang pentadbiran, kesetiausahaan dan perkeranian; 

 

(c) Mempunyai pengalaman dan pengetahuan mengurus majlis, mesyuarat dan menyediakan 

minit mesyuarat akan diberi keutamaan; 

 

(d) Mempunyai perwatakan dan personaliti yang baik. 

  

DESKRIPSI TUGAS  

  

(a) Membantu pelajar dan pensyarah dalam pengurusan akademik, hal ehwal pelajar, 

siswazah, penyelidikan, jaringan dan industri peringkat jabatan. 

  



(b) Pembantu khas kepada Ketua Jabatan. 

 

(c) Membantu urusan mengambil janji temu, surat menyurat, mengumpul data dan maklumat, 

telefon, emel, tuntutan bayaran balik, rekod dan fail, sistem pengurusan kualiti, 

perkhidmatan pelanggan, pengurusan aduan, promosi, perkeranian dan operasi. 

 

(d) Membantu mengurus mesyuarat, majlis rasmi, dan aktiviti lain peringkat jabatan dan 

fakulti. 

  

(e) Penyediaan minit mesyuarat atau catatan perbincangan peringkat jabatan. 

 

(f) Mengemaskini dan memuat naik kandungan dan informasi ke dalam laman web dan media 

sosial jabatan dan fakulti. 

 

(g) Tugas-tugas yang lain diarah dari semasa ke semasa. 

  

CARA MEMOHON   

  

(a) Calon yang berminat boleh mengemukakan permohonan dengan menyertakan bersama 

dokumen-dokumen seperti berikut di dalam format Portable Document Format (PDF):  

  

I. Mengisi Borang Permohonan Jawatan Kumpulan Pelaksana    

(SOK/BUM/BR03/JAWATAN 02); 

 

II. Salinan Kad Pengenalan (berpalang), Sijil Akademik dan Sijil-sijil berkaitan; dan 

. 

III. Curriculum Vitae (CV) yang lengkap dan terkini. 

  

(b) Permohonan  yang  lengkap  hendaklah  dihantar  melalui  emel 

kepada arizad@upm.edu.my. 

 

(c) Tarikh tutup permohonan ialah pada 4 April 2023 (Selasa).  

  

(d) Calon-calon yang layak dan telah disenarai pendek akan dipanggil untuk sesi temuduga.  

 

(e) Calon-calon yang tidak menerima sebarang panggilan temuduga dalam tempoh masa 3 

(tiga) bulan dari tarikh tutup permohonan ini, dianggap tidak berjaya. 

  

(f) Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini boleh diajukan kepada :  

  

Encik Arizad Azizan 

Penolong Pegawai Tadbir 

Pejabat Am Dekan  

Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul 

Universiti Putra Malaysia  

43400 UPM Serdang  

Selangor Darul Ehsan 

       No. Telefon  : 03-9769 3105 

         Emel            : arizad@upm.edu.my  

  


