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

Одмор
Након дипломирања као полицајац или службеник за обезбеђење, ваша права на одмор су
следећа…
• Седам недеља годишњег одмора са додатних 10 дана сакупљеног времена за
одсуство са посла.
• Боловање (sick leave) - 15 дана годишње.
• Низ других повољних права на одмор, укључујући породиљско одсуство и одсуство
које узима отац ради чувања детета, као и одсуство ради студирања.

ПОЛИЦАЈЦИ
Имате ли особине које се траже за полицајца при Victoria Police?
Ако сте мотивисани и имате жељу и ентузијазам да служите заједници у којој живимо,
волели би да нам се јавите.
Полицијски посао је посао који је у исто време изазован и користан. То је изузетан посао којим
штитите права свих становника Викторије да живе безбедно и сигурно.
Да ли сте ви оно што ми тражимо? Ми желимо да регрутујемо жене и мушкарце широм
Викторије, рефлектујући различитост наше заједнице.
Да пронађете да ли поседујете особине које су потребне да се придружите Victoria Police,
урадите тест за проверу испуњавања услова.
РАДНО ВРЕМЕ
Victoria Police обезбеђује услуге 24 часа дневно, седам дана у недељи. У почетку биће
тражено да радите у различитим сменама укључујући викенде, ноћни рад, празнике и
различите локације. Нормално пуно радно време је 80 сати двонедељно.
ОБУКА
Ви ћете добити искуство управо о том што полицијски посао јесте, када предузмете обуку на
академији (Victoria Police Academy). Период од 33 недеље обуке спроводи се са циљем да
вам пружи знање, вештине и самопоуздање тако да обуку завршите радећи на оперативним
задацима – као полицајац/почетник.
Да дипломирате као полицајац/почетник (probationary constable), морате да се квалификујете
у свим аспектима обуке и морате да покажете личне квалитете, карактер и држање да бисте
били успешни код Victoria Police.
ПОСЛЕ АКАДЕМИЈЕ
После дипломирања тражиће се од вас да наведете три градска места где бисте желели да
завршите свој почетнички/пробни период, мада можете бити постављени било где у Викторији
укључујући и унутрашњост.

ПРИЈАВИТЕ СЕ
Када сте убеђени да испуњавате наше критеријуме и урадили сте тест за проверу
испуњавања услова, спремни сте за следећи корак у правцу интересантне и изазовне
каријере при Victoria Police.

СЛУЖБЕНИЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Видите ли себе да можете да штитите заједницу и радите тако значајан посао?
Управо у овом тренутку Victoria Police тражи људе који ће преузети важне улоге у
обезбеђивању заједница широм Викторије.
Као службеник за обезбеђење ви ћете обезбеђивати 400.000 путника који путују нашим
возовима сваки дан.
Ваш посао ће се базирати на помагању јавности кроз на пример одговарање на општа
питања, давање савета и пружање осећаја сигурности заједници. Може се такође десити да
морате реаговати при инцидентима антисоцијалног понашања, укључујући кривична дела
везана за алкохол и дрогу, као и оштећења имовине.
РАДНО ВРЕМЕ
Службеници за обезбеђење ће радити на обезбеђивању железничке мреже у сменама од
осам, девет или десет сати. Они се морају појавити на станици на коју су распоређени у
18:00 часова и остати на дужности до поласка последњег воза.
Неки радни сати повлаче додатак за рад у сменама и то се додаје на вашу основну плату.
ОБУКА
Почећете обавезну 12-недељну обуку на академији (Victoria Police Academy, Glen Waverley).
Обука је на бази пуног радног времена – од понедељка до петка, 7:30am - 4:10pm.
Обука службеника за обезбеђење припрема вас да безбедно радите у динамичној средини
спремни на ситуације које су у великој мери непредвидљиве.
Исто као и полицајци, имаћете обуку да научите руковање ватреним оружјем као
и одбрамбене тактике и учићете такође како да уважавате рањиве особе као што су
бескућници, омладина, људи под дејством дрога и алкохола, стари људи и људи са
менталним болестима.

ПОСЛЕ АКАДЕМИЈЕ
Када дипломирате као ‘Protective Services Officer’, после 12-недељне обуке, имаћете свечаност
доделе диплома на Victoria Police Academy.
На почетку ћете бити додељени станицама које се налазе на градској петљи и централним
чвориштима, као на пример Footscray, North Melbourne, Clifton Hill и Richmond. Као део ваше
континуиране обуке, подршку ћете имати од транзитне полиције, а на крају можете бити
распоређени и на удаљеније приградске локације.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
Да бисте утврдили испуњавате ли услове да постанете службеник за обезбеђење, урадите
тест за оцену подобности који ћете пронаћи на интернет страници Victoria Police на:
policecareer.vic.gov.au/pso

ВИКТОРИЈСКИ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ
Када помислите на полицију мислите на припаднике полиције који су сваки дан у заједници,
али Victoria Police такође запошљава и хиљаде људи као испомоћ и подршку и можда
управо имамо посао и за вас.
Постоји читав низ послова код Victoria Police и они рефлектују различите потребе
организације, од форензике до медија и стручњака за информациону технологију.
Послови постоје у следећим областима:
• Финансије и набавка
• Управљање људским ресурсима
• Информациона технологија
• Општа администрација
• Истраживање, стратешко планирање и анализа програма
• Специјалистички послови као: стручњаци за отиске прстију, аналитичари и стручњаци
за форензику.
Једна од добрих страна рада у великим организацијама је могућност да се ради у различитим
секторима бизниса, тако да се стичу знање и вештине у различитим областима.
Victoria Police нуди свом особљу могућност напредовања у каријери и стицање различитих
вештина у низу различитих области. Широм Викторије могућности за запошљавање постоје
у градским и регионалним областима.
Victoria Police нуди једнака права у запошљавању.
ШТА МИ НУДИМО
Када сте део Victoria Police то значи да имате могућност да допринесете и радите на
значајној ствари за заједницу. Помоћи ћете нам у остваривању нашег циља да створимо
безбедније услове у Викторији у сарадњи са нашим партнерима, радећи на следећем:
•
•
•
•
•

Стварање услова за безбедну друштвену заједницу путем примене закона
Вршење истраге у вези кривичних дела и гоњење преступника
Обезбеђивање помоћи заједници као и одговарајуће образовање
Примењивање стратегије спречавања криминала
Сарадња са другим државним департманима и агенцијама као
и са локалном заједницом.

Као запослени у јавном сектору (Public Service Officer) радећи у Victoria Police, ви ћете помоћи
у спровођењу стратешких иницијатива оргаанизације.То ћете чинити тако што ћете помагати
у обезбеђивању неоопходних ресурса за полицајце на дужности, како би они обављали
свакодневне активности у стварању услова за безбеднију Викторију.
Ви ћете такође имати право на многе бенефиције радећи за Викторијску владу и са
фантастичном организацијом као што је Victoria Police.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
Све расположиве позиције за Victoria Police оглашавају се на вебсајту Викторијске владе:
www.careers.vic.gov.au.
Сви успешни кандидати мораће да прођу извесне безбедносне провере, укључујући проверу
да ли постоји кривична евиденција, отиске прстију и финансијску проверу - пре него што се
особа позове на разговор.

