PROTECTIVE SERVICES
OFFICER

ПОЛИЦИЈА ВИКТОРИЈЕ - VICTORIA POLICE ТРАЖИ ЉУДЕ ЗА
РАДНО МЕСТО ПРИПАДНИКА СЛУЖБЕ ЈАВНЕ СИГУРНОСТИ PROTECTIVE SERVICES OFFICER (PSO).

Шта се тражи од PSO-а?
PSO-и су стационирани на железничким станицама широм
Викторије свакодневно у времену од 18h до 3h ради заштите
400.000 путника који користе мрежу возова. Дужности PSO-а
су следеће:
• Да проактивно врше надзор путника и буду на видном
месту
• Да одговоре на општа питања грађана
• Да пружају савет и сигурност заједници
• Да реагују уколико дође до случајева асоцијалног
понашања, укључујући прекршаје у којима су алкохол и
дрога фактори, као и наношење имовинске штете.



Да ли задовољавам услове да постанем PSO?
Да бисте стекли право да радите као PSO за Полицију Викторије - Victoria Police, треба да испуните
следеће услове:
Да имате аустралијско држављанство или пребивалиште у Аустралији
Да бисте радили за Полицију Викторије - Victoria Police неопходно је да сте држављанин Аустралије или
да имате пребивалиште у Аустралији.
Да покажете да сте доброг карактера и угледа
За време трајања конкурса, Полиција Викторије – Victoria Police врши свеобухватну проверу кандидата
за радно место припадника службе јавне сигурности - Protective Services Oﬃcer. За више информација
о прописима Полиције Викторије - Victoria Police по питању историје кандидата, посетите интернет
страницу: www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso.
Да испуњавате минимум здравствених услова
Кандидати треба да испуне минимум здравствених услова у складу са правилником о здрављу Полиције
Викторије - Victoria Police. За више информација о здравственим критеријумима Полиције Викторије Victoria Police посетите интернет страницу: www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso.
Да имате солидно знање енглеског језика
Једно од основних знања које треба да покажете као кандидат за радно место PSO-а јесте способност
доброг споразумевања на енглеском језику. То значи да сте способни да читате, пишете, разумете и
говорите енглески језик довољно добро да можете компетентно да извршавате обавезе у оквиру свог
радног места.

Напомена: Полиција Викторије - Victoria Police нарочито је заинтересована
за двојезичне кандидате који су способни да, по потреби, воде разговор
са грађанима на матерњем језику и да добијене информације пренесу на
енглески језик.

Да поднесете доказ о завршеном школовању ако сте млађи од 21 године
Особе млађе од 21 године треба пре ступања на дужност да су стекле Викторијанско сведочанство
о завршеном средњем образовању (VCE) или еквивалентну диплому (прихвата се и Викторијанско
сведочанство примењеног знања - виши ниво (VCAL)).
Да поседујете возачку дозволу Викторије
Приликом ступања на дужност потребно је да имате важећу возачку дозволу Викторије. Прихвата се
дозвола како за возила са аутоматским тако и за возила са ручним мењачем.

За више информација, посетите интернет страницу www.policecareer.vic.gov.au/pso

Које још важне информације треба да
узмем у обзир пре него што конкуришем
за место PSO-а?
• PSO-и раде 40 сати недељно и то стално вечерњу смену (смена почиње између 15h и 19h а завршава
се између 2h и 3h)
• PSO-и се суочавају са сукобима, насилним преступницима и особама који су под утицајем наркотика
и алкохола
• Од PSO-а се очекује да ставе на страну своја лична, верска и политичка уверења и да подрже законе
државе
• PSO-и носе ватрено оружје
• Понашање PSO-а на дужности и ван радног места одражава се на самог припадника службе као
и на Полицију Викторије - Victoria Police. Понашање мора бити на високом нивоу и да одражава
вредности Полиције Викторије - Victoria Police
• PSO-и треба да имају приватно возила ради превоза до и са радног места обзиром да нема јавног
превоза у време када им се завршава смена
• PSO-и ће моћи да наведу у које подручје би хтели да буду упућени након обуке; међутим, испуњавање
захтева зависиће од слободних места

Које су фазе конкурса за PSO-а?
Кандидати пролазе кроз следеће фазе за избор и запослење при Полицији Викторије - Victoria Police:
Корак бр. 1

Конкурисање преко интернета на вебсајту www.policecareer.vic.gov.au

Корак бр. 2

Излазак на испит

Корак бр. 3

Прелиминарна провера историје кандидата

Корак бр. 4

Провера физичке кондиције

Корак бр. 5

Провера психолошке спремности

Корак бр. 6

Провера здравственог стања

Корак бр. 7

Свеобухватна провера историје кандидата

Корак бр. 8

Интервју пред комисијом

За више информација, посетите интернет страницу www.policecareer.vic.gov.au/pso

Колика је плата и које су повластице PSO-а?
• Повољна основна плата која се исплаћује од првог дана обуке
• Годишња повећања плате и додаци за сменски рад
• 9 седмица допуста (који се састоји од 5 седмица годишњег одмора, 2 седмице на име државних
празника, плус стечених 10 слободних дана).
• Допуст за резервисте
• Униформе су обезбеђене
• Загарантован посао

Како изгледа обука PSO-а?
Сви PSO-и пролазе кроз обуку у првих 6 месеци рада у Полицији Викторије - Victoria Police и то на
следећи начин:




Од 1. до 12. седмице: Обука у Викторијанској полицијској академији - Victoria Police
Academy у области права и закона, вештине опхођења, као и оперативне безбедности
(укључујући коришћење ватреног оружја)

Од 13. до 24. седмице: Обука са ментором на некој од железничких станица у центру
Мелбурна - CBD

Да ли вам треба још
информација?
Полиција Викторије Victoria Police одржава
информативнe састанкe о улози PSO-а сваке
седмице у Мелбурну и околини.
Проверите датуме и време одржавања састанака
на интернет страници:
www.policecareer.vic.gov.au/pso/info-session
или
Пошаљите упит путем е-поште на адресу:
rsbmarketing@police.vic.gov.au



