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Leave
Upon graduation as a police member or protective services officer, your leave entitlements will
be…

Άδεια
Μετά την αποφοίτησή σας σαν αστυνομικός ή σαν στέλεχος των υπηρεσιών ασφάλειας, τα δικαιώματα
άδειας που θα έχετε είναι...
• Επτά εβδομάδες άδεια αναψυχής ετησίως με 10 ημέρες επιπλέον διακοπών
δεδουλευμένου χρόνου.
• Αναρρωτική άδεια 15 ημέρες το χρόνο.
• Μια σειρά πρόσθετων γενναιόδωρων δικαιωμάτων άδειας• καθώς και άδειας μητρότητας
και πατρότητας και άδειας σπουδών.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Έχετε αυτό που χρειάζεται να γίνετε μέλος του Victoria Police;
Αν έχετε το κίνητρο, τον ενθουσιασμό και την επιθυμία να υπηρετήσετε την κοινωνία στην οποία όλοι
ζούμε, θα θέλαμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Η αστυνόμευση είναι μια σταδιοδρομία που είναι και γεμάτη προκλήσεις αλλά και δικαιώνει τους
κόπους. Είναι μια εξαιρετική δουλειά στην οποία θα προστατεύετε τα δικαιώματα όλων των κατοίκων
της Βικτόριας να διαβιώνουν σε περιβάλλον ασφάλειας και προστασίας.
Είστε αυτό που ψάχνουμε; Θέλουμε να προσλάβουμε γυναίκες και άνδρες από όλη τη Βικτόρια που
αντικατοπτρίζουν την πολύμορφη κοινωνία μας.
Για να μάθετε περισσότερα για το άτομό σας και να εξακριβώσετε αν έχετε αυτό που χρειάζεται να γίνετε
μέλος του Victoria Police κάνετε το τεστ επιλογής και καταλληλότητας που διατίθεται ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα μας.
ΩΡΕΣ
Το Victoria Police παρέχει υπηρεσίες 24 ώρες, επτά ημέρες εβδομάδα. Σαν αστυφύλακας θα αναμένεται
να εργαστείτε σε διαφορετικές βάρδιες καθώς και τα Σαββατοκύριακα, νυχτερινές βάρδιες, τις αργίες
και σε διαφορετικές τοποθεσίες. Οι κανονικές ώρες εργασίας για τα μέλη πλήρης απασχόλησης είναι
80 ώρες το δεκαπενθήμερο.
Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Όταν αρχίσετε την κατάρτιση νεοσύλλεκτων στην Ακαδημία του Victoria Police θα αντιλήφθητε τι
σημαίνει αστυνόμευση. Το καθεστώς κατάρτισης των 33-εβδομάδων έχει σχεδιαστεί για να σας εξοπλίσει
με τις γνώσεις, τα προσόντα και την αυτοπεποίθηση να ολοκληρώσετε την πρακτική εξάσκηση κατά την
εκτέλεση των επιχειρησιακών καθηκόντων σαν δόκιμος αστυφύλακας.
Για να αποφοιτήσετε σαν δόκιμος αστυφύλακας θα πρέπει να πληρείται τις προϋποθέσεις σε όλες τις
πτυχές της κατάρτισης και να αποδείξετε ότι κατέχετε τα προσωπικά προσόντα, την ιδιοσυγκρασία και
τη νοοτροπία να γίνετε ενεργό μέλος του Victoria Police.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Μετά την αποφοίτηση θα κληθείτε να προτείνετε τρεις μητροπολιτικές περιοχές στις οποίες θα θέλατε
να ολοκληρώσετε τη δοκιμαστική σας κατάρτιση, ωστόσο μπορεί να μετατεθείτε σε κάθε μέρος της
Βικτόριας καθώς και σε επαρχιακές περιοχές.

ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ
Όταν έχετε αποφασίσει ότι πληροίτε τα κριτήρια υποψηφιότητας και έχετε κάνει την εξέταση
καταλληλότητας, είστε έτοιμοι να κάνετε τα επόμενα βήματα για να αρχίσετε μια συναρπαστική
σταδιοδρομία γεμάτη προκλήσεις σαν αστυνομικός του Victoria Police.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Βλέπετε τον εαυτό σας να προστατεύει το κοινό και να προσφέρει αποτελέσματα;
Αυτή τη στιγμή το Victoria Police ψάχνει για άτομα που θα αναλάβουν σημαντικούς ρόλους κοινωνικής
υπηρεσίας στη Βικτόρια.
Σαν Στέλεχος των Υπηρεσιών Ασφάλειας, θα βοηθήσετε στην προστασία των 400.000 ατόμων που
χρησιμοποιούν το σιδηροδρομικό δίκτυο κάθε μέρα.
Η εργασία σας θα εστιάζεται στην παροχή βοήθειας στο κοινό με γενικές πληροφορίες, την παροχή
συμβουλών και την εξασφάλιση ότι το κοινό αισθάνεται ασφαλές. Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσετε
περιστατικά αντικοινωνικής συμπεριφοράς, καθώς και αδικήματα και υλικές ζημιές που σχετίζονται με
το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.
ΩΡΕΣ
Τα Στελέχη των Υπηρεσιών Ασφάλειας θα εργάζονται βάρδιες οκτώ, εννέα ή δέκα ορών για την
προστασία του σιδηροδρομικού δικτύου. Θα πρέπει να είναι παρόντες στις καθορισμένες θέσεις τους
μέχρι τις 6μμ και να παραμείνουν μέχρι την αναχώρηση της τελευταίας αμαξοστοιχίας.
Μερικές ώρες εργασίας προσελκύουν επιδόματα βαρδιών που θα είναι πρόσθετα του βασικού
μισθού σας.
Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Θα αρχίσετε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης 12 εβδομάδων στο Victoria Police Academy,
στο Glen Waverley. Θα έχετε την υποχρέωση να παρακολουθήσετε την κατάρτιση σε βάση πλήρους
απασχόλησης από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30πμ - 4:10μμ.
Η κατάρτιση των ΣΥΑ (Στελεχών των Υπηρεσιών Ασφάλειας) προετοιμάζει τα μέλη να εργάζονται με
ασφάλεια σε ένα δυναμικό περιβάλλον και σας προετοιμάζουν για περιστάσεις που είναι σε μεγάλο
βαθμό απρόβλεπτες.
Θα κάνετε την ίδια κατάρτιση όπλων και αμυντικών μεθόδων που έχουν τα μέλη της αστυνομίας,
αλλά και θα μάθετε πώς να δείχνετε σεβασμό στα ευπαθή άτομα, όπως οι άστεγοι, οι νέοι, τα άτομα που
επηρεάζονται από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ασθένειες ψυχικής υγείας.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Όταν αποφοιτήσετε σαν Στέλεχος των Υπηρεσιών Ασφάλειας, μετά από κατάρτιση 12-εβδομάδων,
θα λάβετε μέρος σε τελετή αποφοίτησης στο Victoria Police Academy.
Αρχικά θα έχετε σαν έδρα τους σταθμούς του δακτυλίου της πόλης και των κεντρικών κόμβων,
που θα μπορούσαν να συμπερίλαβαν το Footscray, του North Melbourne, του Clifton Hill και
του Richmond. Σαν μέρος της συνεχούς κατάρτισής σας, θα σας παρέχει ενίσχυση η αστυνομία
μεταφορών και τελικά μπορεί να διοριστείτε σε περαιτέρω προαστιακές περιοχές.
ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ
Για να προσδιορίσετε αν έχετε ότι χρειάζεται για να γίνετε Στέλεχος των Υπηρεσιών Ασφάλειας,
να κάνετε το τεστ επιλεξιμότητας στην ιστοσελίδα για σταδιοδρομία στο Victoria Police στο
policecareer.vic.gov.au/pso

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΙΑΣ
Όταν σκέφτεστε για την αστυνομία σκέφτεστε για τους αστυνομικούς που κυκλοφορούν στην κοινωνία,
αλλά υπάρχουν χιλιάδες άτομα που απασχολούνται από το Victoria Police σε ρόλους υποστήριξης
και μπορεί να έχουμε δουλειά για σας.
Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας στο Victoria Police και αντανακλούν τις διαφορετικές
απαιτήσεις του οργανισμού, από τις εγκληματολογικές έρευνες μέχρι τους ειδικούς των ΜΜΕ και
της Πληροφορικής.
Ευκαιρίες υπάρχουν σε τομείς όπως:
• Οικονομικών και Προμηθειών
• Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Πληροφορικής
• Γενικής Διοίκησης
• Έρευνας, στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης μεθοδεύσεων
• Ρόλους ειδικοτήτων, όπως εμπειρογνωμόνων δακτυλικών αποτυπωμάτων,
αναλυτών και ιατροδικαστών.
Ένα από τα πλεονεκτήματα της εργασίας σε μια μεγάλη οργάνωση είναι η ευκαιρία να εργάζεστε σε
διαφορετικές επιχειρησιακές μονάδες και νε εκτίθεστε σε διαφορετικούς χώρους και σύνολα ικανότητας.
Το Victoria Police προσφέρει στο προσωπικό την ευκαιρία επαγγελματικής προαγωγής και ανάπτυξης
πολλαπλών δεξιοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Από το ένα άκρο της Βικτόριας μέχρι το άλλο,
υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε μητροπολιτικές και περιφερειακές περιοχές.
Το Victoria Police είναι Εργοδότης Ίσων Ευκαιριών.
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
Όταν είστε μέρος του Victoria Police σημαίνει ότι έχετε την ευκαιρία να συνεισφέρετε και να προσφέρετε
αποτελέσματα στο κοινό. Βοηθήστε μας να επιτύχουμε τους σκοπούς μας για να παραδώσουμε μια
Βικτόρια που είναι πιο ασφαλής σε συνεργασία με τους εταίρους μας στην προσπάθειά μας να:
•
•
•
•
•

Εξασφαλίσουμε μια ασφαλή κοινωνία μέσω της επιβολής του νόμου
Διερευνήσουμε το έγκλημα και τη δίωξη των παραβατών
Παρέχουμε κοινωνική βοήθεια και εκπαίδευση
Εφαρμόζουμε μεθοδεύσεις πρόληψης του εγκλήματος
Συνεργαζόμαστε με άλλα κυβερνητικά υπουργεία και υπηρεσίες και την τοπική κοινωνία.

Σαν Δημόσιος Υπάλληλος που εργάζεστε στο πλαίσιο του Victoria Police, θα συνδράμετε στην
προώθηση και υποστήριξη των στρατηγικών πρωτοβουλιών του οργανισμού. Μπορείτε να το κάνετε
βοηθώντας να παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι στους αστυνομικούς της πρώτης γραμμής να εκτελούν
τις καθημερινές ενέργειες για να κάνουν μια πιο ασφαλή Βικτόρια.
Θα δικαιούστε επίσης τα πολλά οφέλη που είναι αποτέλεσμα της εργασίας για την κυβέρνηση της
Βικτόριας και με την εξαιρετική οργάνωση που είναι το Victoria Police.
ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ
Όλες οι τρέχουσες θέσεις του Victoria Police διαφημίζονται στην ιστοσελίδα της Βικτωριανής Κυβέρνησης
της Βικτόριας στο: www.careers.vic.gov.au.
Όλοι οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα απαιτηθεί να υποβληθούν σε μια σειρά από ελέγχους ασφαλείας,
καθώς και ελέγχου των ποινικών μητρώων, ελέγχων δακτυλικών αποτυπωμάτων και οικονομικών
ελέγχων, πριν γίνει μια προσφορά διορισμού.

