
MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 
KOMPLEKS ISLAM DARULNAIM, LUNDANG 

15200 KOTA BHARU 
 TEL: 09-7481512 / 7445957   FAX :09-7485512 / 7444393 

 
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia [keutamaan kepada 
peranakan Negeri Kelantan] yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Majlis Agama 
Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.  
 

1.

  
(a) Jawatan : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred FA29 

(2 kekosongan)  
 

 (b) Klasifikasi : Sistem Maklumat  
 (c) Kumpulan  

Perkhidmatan   
: Pelaksana 

 (d) Taraf Jawatan : Kontrak 
 (e) Jadual Gaji : Gred FA29 

 
Gaji Minimum  Gaji Maksimum Kadar KGT 

  RM1,549.00  RM5,684.00  RM145.00 
 

 
Syarat Lantikan: 
 

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 
 

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

 (i) sijil dalam bidang teknologi maklumat atau prosesan data 
yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.  
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred FA29: RM1,549.00); atau  

 

 

 (ii) sijil dalam bidang kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh 
Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf dengannya.  
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred FA29: RM1,549.00); atau  
 
 

 

 (iii) 
 
 
 
 
 
 
 

diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi 
maklumat yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya.  
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred FA29: RM1,855.00); atau  

 
 

 (iv) diploma dalam bidang kejuruteraan komputer yang diiktiraf 
oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan 



atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.  
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred FA29: RM1,929.89).  

 

 
2.  Calon bagi lantikan hendaklan 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 

 
 

3.  Keutamaan diberikan kepada calon-calon yang; 
 

a) Mempunyai kemahiran dalam pengaturcaraan (ASP.NET, 
C#.NET, VB. NET), Pangkalan Data (Microsoft SQL Server) 
dan Software Development (SDLC). 

 
b) Mahir dalam pengaturcaraan PHP dan MYSQL serta mahir 

dalam menggunakan mana-mana framework merupakan 
satu kelebihan. 
 

c) Mahir dalam pembangunan aplikasi mobil merupakan satu 
kelebihan. 
 

d) Mahir dalam pengurusan Rangkaian seperti LAN / WAN / 
VPN, Routing Protocol, pengurusan alamat IP serta polisi 
dan Keselamatan Rangkaian satu kelebihan. 

 
4.  Calon-calon yang memohon perlu melepasi Ujian Pengaturcaraan sebelum 

disenarai pendek untuk sesi temuduga. 
 

 


