PROTECTIVE SERVICES
OFFICER

VICTORIA POLICE БАРА ЛИЦА ЗА УЛОГАТА
НА PROTECTIVE SERVICES OFFICER (PSO).

Која е улогата на PSO?
PSO се поставени на железничките станици низ Викторија во
времето меѓу 18.00 и 3.00 часот наутро секој ден за заштита
на 400,000-те патници кои ја користат железницата. PSO се
одговорни за:
• Проактивно наблјудување на патниците на железницата
и одржување на видливо присуство
• Помош на јавноста со општи информации
• Пружаат совети и обезбедуваат заедницата да се
чувствува безбедно
• Справување со инциденти на недруштвено однесување
вклучувајќи алкохол, прекршоци во врска со дроги и
оштетување на имот



Можам ли јас да станам PSO?
За да можете да работите како PSO за Victoria Police, вие мора да ги исполнувате следните барања за
прием:
Да имате австралиско државјанство или постојана виза
Вие мора да бидете жител на Австралија или да имате постојана виза за да се приклучите на
Victoria Police.
Да имате добар карактер и углед
Victoria Police врши опсежни позадински проверки за кандидатите за Protective Services Oﬃcer
за време на процесот на прием. За повеќе информации во врска со ова појдете на:
www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso.
Да ги исполните основните здравствени критериуми
Вие ќе треба да исполните основни здравствени барања според здравствените прописи на
Victoria Police за да може да ја извршувате работата. За повеќе информации за ова појдете на:
www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso.
Да имате одлични комуникативни способности на англиски
Една од најважните способности кои треба да ја имате како кандидат за PSO е вашата способност
добро да комуницирате на англиски. Ова значи да можете да читате, пишувате, слушате и вербално
да комуницирате на англиски на ниво кое ќе ви овозможи компетентно да ги извршувате задачите во
оперативен контекст.

Забелешка: Victoria Police е исто така особено заинтересирана да
регрутира кандидати со двојазични способности кои ќе можат
да зборуваат со граѓаните на нивен мајчин јазик и да ги примаат
информациите назад на англиски.

Доказ за квалификации за лица помлади од 21 година
Ако сте помлади од 21 година, вие мора да имате Victorian Certificate of Education (VCE) или соодветно
(Senior Level Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) е исто прифатливо) пред да бидете примени.
Возачка дозвола издадена во Викторија
Вие мора да имате важечка возачка дозвола издадена во Викторија во времето на прием. Прифатлива
е дозвола за автоматски или автомобили со рачен менувач.

За повеќе информации ве молиме појдете на www.policecareer.vic.gov.au/pso

Има ли други важни информации кои треба да
ги знам пред да се пријавам да станам PSO?
• Како PSO вие ќе работите 80 часа во две недели на постојана смена навечер (почнување помеѓу
15.00 и 19.00 часот и завршување помеѓу 2.00 и 3.00 часот)
• Како PSO ќе дојдете во контакт со конфликти, насилни лица и лица под дејство на алкохол и дроги
• Како PSO ќе се очекува од вас да ги оставите настрана вашите лични, религиозни и политички
погледи и да го извршувате законот на државата
• Како PSO вие ќе треба да носите огнено оружје
• Како PSO вашето однесување на должност и вон должност ќе го одразува угледот на Victoria Police.
Вашето однесување мора да биде на висок страндард и да ги одразува вредностите на
Victoria Police
• Како PSO вие ќе треба да имате сопствен автомобил за да ве однесе до работа и назад зашто
јавниот превоз ќе заврши во времето кога вие ќе ја завршите смената
• Како PSO ќе имате можност да кажете каде ќе сакате да бидете поставени после обуката; меѓутоа,
ова ќе зависи од достапноста

Кој е процесот за прием за PSO?
Како кандидат, вие ќе треба да поминете низ следниве фази пред да бидете избрани и вработени во
Victoria Police:
Чекор 1

Испраќање на молба за прием на интернет на www.policecareer.vic.gov.au

Чекор 2

Положување тест

Чекор 3

Минење низ првична лична проверка

Чекор 4

Тестирање на физичката состојба

Чекор 5

Проверка на психолошката состојба

Чекор 6

Проверка на здравствената состојба

Чекор 7

Процес на темелна лична проверка

Чекор 8

Проверка од страна на тим

За повеќе информации ве молиме појдете на www.policecareer.vic.gov.au/pso

Колкава е платата и бенефициите ако работам како PSO?
• Соодветна основна плата од првиот ден на обуката
• Зголемување на платата секоја година и додатоци за смени
• 9 недели одмор (се состои од 5 недели рекреативен одмор, 2 недели заради државни празници
плус 10 дена насобрано време)
• Одмор за Defence Force
• Обезбедени униформи
• Сигурна работа

Каква обука ќе добијам како PSO?
Сите наши PSOs минуваат низ обука во првите 6 месеци од нивното вработување со Victoria Police:




Недела 1 до 12: Обука за право, комуникација и оперативна безбедност (вклучувајќи
обука со огнено оружје) во Академијата на Victoria Police

Недела 13 до 24: Обука на железничката станица на Melbourne CBD со инструктор

Ви требаат ли повеќе
информации?
Victoria Police одржува информативни сесии
за PSO во и околу Мелбурн секоја недела.
За деновите кога се одржуваат појдете на:
www.policecareer.vic.gov.au/pso/info-session
или
испратете го прашањето по е-пошта до:
rsbmarketing@police.vic.gov.au



