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

Одмор
По дипломирањето како член на полицијата или заштитник на редот, вам ќе ви следува…
• Седум недели рекреативен одмор во годината и додатни 10 дена насобрано време.
• Денови за боледување 15 во годината.
• Низа други великодушни следувања за одмор; вклучувајќи мајчинско и татковско
одсуство и денови за студирање.

ЧЛЕНОВИ НА ПОЛИЦИЈА
Знаете ли што е потребно да се стане член на Victoria Police?
Тaко имате цел, страст и желба да и служите на заедницата во која сите ние живееме,
би сакале да ни се јавите.
Кариерата во полиција е предизвик и е исплатлива. Тоа е исклучително занимање при
што вие ќе ги штитите правата на сите жители на Викторија да го живеат животот безбедно
и сигурно.
Ги имате ли квалитетите кои ги бараме? Ние сакаме да вработиме мажи и жени од цела
Викторија како одраз на нашата разнолика заедница.
Да научите повеќе за вас и да проверите дали ги поседувате квалитетите потребни
за да станете член на Victoria Police, направете го нашиот тест на линија, на нашата
интернет страна.
РАБОТНО ВРЕМЕ
Victoria Police работи 24 часа, 7 дена во неделата. Како полицаец од вас ќе се бара да
работите различни смени вклучувајќи ги и викендите, ноќни смени, државни празници и во
различни локации. Редовните часови на работа на вработените со полно работно време се
80 часа на две недели.
ОБУКА
Вие ќе доживеете што значи да се биде во полиција кога ќе бидете обучувани во Victoria
Police Academy. Овој 33-неделен режим на обука е наменет да ве опреми со знаење,
вештини и самодоверба за да ја завршите обуката ‘на-работно-место’ додека извршувате
опереативни задолженија како пробен полицаец.
За да дипломирате како пробен полицаец вие мора да ги завршите сите аспекти на обуката
и да покажете дека имате лични квалитети, темперамент и однос за да бидете ефикасен
член на Victoria Police.
ПОСЛЕ АКАДЕМИЈАТА
По дипломирањето ќе се побара од вас да наведете три градски населби каде би сакале
да ја завршите пробната обука, меѓутоа може да бидете испратени било каде во Викторија,
вклучувајќи и места во внатрешноста.

ПРИЈАВУВАЊЕ
Кога ќе се покаже дека ги исполнувате нашите критериуми и сте го поминале тестот за
соодветност, подготвени сте за наредните чекори кон почеток на една возбудлика и кариера
полна со предизвици како член на Victoria Police.

ЗАШТИТНИЦИ НА РЕДОТ
Се гледате ли себе си како заштитник на заедницата и правејќи придонес?
Токму сега Victoria Police бара кандидати кои ќе превземат важна улога во јавните служби
низ Викторија.
Како заштитник на редот, вие ќе помагате во заштита на 400,000 корисници на возната
мрежа секојдневно.
Вашата работа ќе биде насочена кон подршка на луѓето со општи информации, пружање
совети и заштита на заедницата. Вие може и да интервенирате на испади од недруштвено
однесување, вклучувајќи прекршоци во врска со алкохол и дрога и оштетување на имот.
РАБОТНО ВРЕМЕ
Заштитниците на редот ќе работат осум, девет или десет часовни смени за заштита
на возната мрежа. Тие ќе треба да бидат во определената станица во 18.00 часот и ќе
бидат таму се до последниот воз.
Определено работно време ќе биде додатно платено.
ОБУКА
Вие ќе имате 12-неделна обука во Victoria Police Academy, во Glen Waverley. Вие ќе треба
да посетувате обука со полно работно време од понеделник до петок, од 7:30 - 16:10 час.
PSO обуката ги подготвува кандидатите да работат безбедно во една динамична средина
и ќе ве подготви за ситуации со висок степен на непредвидливост.
Вие ќе ги запознаете истите оружја и техники на одбрана како и членовите на полицијата
и ќе учите како да ги почитувате ранливите луѓе како што се бездомниците, младите,
луѓето засегнати со дроги и алкохол, постарите и луѓето со ментални болести.

ПОСЛЕ АКАДЕМИЈАТА
Кога ќе дипломирате како Чувар на редот, по завршување на 12-неделна обука, ќе има
прослава за дипломирање при Victoria Police Academy.
На почетокот, вие ќе бидете стационирани во станиците на city loop и central hub кои ги
вклучува населбите Footscray, North Melbourne, Clifton Hill и Richmond. Како дел од вашата
континуирана обука вие ќе имате подршка од транзитната полиција и подоцна може да
бидете преместени во поодалечените станици.
ПРИЈАВУВАЊЕ
За да дознаете дали ги исполнувате условите да станете заштитник на редот направете го
тестот на интернет страната на Victoria Police на policecareer.vic.gov.au/pso

ЈАВНИ СЛУЖБИ ВО ВИКТОРИЈА
Кога размислувате за полицијата, вие мислите за полицајците кои се во заедницата,
меѓутоа има илјадници лица вработени во Victoria Police на места за подршка и ние може
да имаме едно вакво место за вас.
Има редица различни работни места во Victoria Police и тие ги одразуваат различните потреби
на организацијата, од истражни судии до медиуми и специјалисти за компјутери.
Можности постојат во области како:
• Финансии и набавка
• Кадрово
• Информативна технологија
• Општа администрација
• Истражување, стратешко планирање и анализа на правилниците
• Специјалистички места како експерти за отпечатоци, аналисти и форензички научници.
Една од добрите страни да се работи во голема организација е можноста да се работи во
различни делови од организацијата, стекнувајќи се со искуство во разни области и вештини.
Victoria Police им нуди на вработените можности за напредување во кариерата и да се
здобијат со различни вештини од различни области. Од едниот крај на Викторија до другиот,
постојат можности за вработување во градските и регионалните области.
Victoria Police е работодавач со еднакви услови за сите.
ШТО НИЕ НУДИМЕ
Кога ќе бидете дел од Victoria Police тоа значи ќе имате можности да допринесувате на
заедницата. Помагајќи ни нам да ја направиме Викторија побезбедна во соработка со нашите
партнери работајќи на тоа да:
•
•
•
•
•

Одржиме безбедно и сигурно општество преку спроведување на законот
Испитување на криминалот и казнување на прекршителите
Обезбедување подршка на заедницата и едукација
Примена на стратегиите за спречување на криминал
Соработка со други владини одделенија и агенции и со локалната заедница.

Како службеник во јавна служба работејќи внатре во Victoria Police, вие ќе помагате да се
извршуваат стратешките иницијативи на организацијата. Тоа може да го правите со подршка
на полицајците во првата линија обезбедувајќи им услови да ги извршуваат секојдневните
активности за побезбедна Викторија.
Вам ќе ви следуваат многу бенефиции ако работите за владата на Викторија и со прекрасна
организација како што е Victoria Police.
ПРИЈАВУВАЊЕ
Сите постојни работни места за Victoria Police се рекламираат на интернет страната на
Владата на Викторија на: www.careers.vic.gov.au.
Успешните кандидати ќе бидат подвргнати на бројни полициски проверки, вклучувајќи
криминален историјат, проверка на отпечатоци и финансиски проверки, пред да им се
понуди работа.

