PROTECTIVE SERVICES
OFFICER

VICTORIA POLICE’İ, PROTECTIVE SERVICES OFFICER (PSO)
GÖREVİNİ ÜSTLENECEK KIŞİLER ARAMAKTADIR.

PSO'nun işlevi nedir?
PSO'lar, tren şebekesini kullanan 400,000 yolcunun korunmasına
yardımcı olmak amacıyla, Victoria Eyaleti çapında 18:00 ile 03:00
saatleri arasında tüm tren istasyonlarında görev üstlenirler.
PSO'lar, aşağıda belirtilen hususlardan sorumludurlar:
• Tren yolcularını etkin biçimde gözlemek ve çevrede görünerek
varlıklarını sürdürmek
• Genel konulardaki danışmalarda halka yardımcı olmak
• Bilgi vermek ve toplumun kendini güvende hissetmesini
sağlamak
• Alkol ve uyuşturucu ile ilgili suçlar ve mülke verilen zararlar
dahil, antisosyal davranışlar içeren olaylara müdahale etmek



PSO olma hakkına sahip miyim?
Victoria Police kuruluşunda PSO olarak çalışabilmeniz için, aşağıda belirtilen koşullara uygun olmanız gerekir:
Avustralya Vatandaşı olmanız ya da Avustralya'da Sürekli Yaşama hakkına sahip bulunmanız
Victoria Police'e katılabilmeniz için, Avustralya Vatandaşı olmanız ya da Avustralya'da sürekli yaşama hakkına
sahip bulunmanız gerekir.
İyi karakter ve saygınlığa sahip olmayı kanıtlama
Victoria Police'i, Protective Services Oﬃcer olmak için başvuran kişilerin seçim süreçlerinde, geçmişleriyle ilgili
kapsamlı kontrol işlemleri uygular. Victoria Police'in geçmiş ile ilgili kontrol işlemlerinin ana hatları konusunda
daha fazla bilgi edinmek için, www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso adresli internet sitesini ziyaret edin.
Asgari sağlık koşullarına uygunluk
Görevi yerine getirebilmek için Victoria Police'in öngördüğü sağlık politikasına göre, asgari sağlık koşullarına
uygun bulunmanız gerekecektir. Victoria Police'in sağlık politikasının ana hatları konusunda daha fazla bilgi
edinmek için, www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso adresli internet sitesini ziyaret edin.
İyi İngilizce iletişim yeteneklerinin kanıtlanması
PSO için başvuru sahibi olarak kanıtlamanız gerekecek temel yeteneklerinizden biri, iyi düzeyde İngilizce iletişimde
bulunabilme becerinizdir. Buna göre, işlemsel bağlamda görevinizi yetkin biçimde yerine getirebilmeniz için,
İngilizce okuma, yazma dinleme ve konuşma becerilerine sahip olmanızın gerekmesidir.

Not: Ayrıca Victoria Police, halktan bir kimse ile konuşup edindiği bilgileri
İngilizce'ye aktarabilen, iki dilde iletişim yetenekleri olan kişileri istihdam
etmeye de özellikle ilgi duymaktadır.

21 yaşın altında olunması durumunda, eğitim niteliklerinin kanıtlanması
21 yaşın altında bulunmanız durumunda, işe başlamadan önce Victoria Eğitim Belgesi (Victorian Certificate of
Education) (VCE) ya da bunun eşdeğerindeki bir sınavdan geçmiş olmanız gerekmektedir (Victoria Üst Düzey
Uygulamalı Öğrenim Belgesi (Senior Level Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)) kabul edilir).
Victoria Sürücü Belgesi sahibi olma
İşe başlama sırasında, geçerli bir Victoria sürücü belgenizin bulunması gerekir. Otomatik ya da düz vitesli
araçlar için olan belgelerin herhangi biri kabul edilebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen www.policecareer.vic.gov.au/pso adresli internet sitesini ziyaret edin

PSO olmak için başvuruda bulunmadan önce, hangi önemli bilgileri
dikkate almam gerekmektedir?
• PSO olarak, her iki haftalık dönemde 80 saat süreyle tam zamanlı (permanent) olarak alaca karanlık
vardiyasında çalışacaksınız (başlama zamanı 15:00 ile 19:00 saatleri arasında ve bitiş zamanı 02:00 ile
03:00 saatleri arasında)
• PSO olarak, çatışma ve şiddet suçluları ve uyuşturucu ve alkolden etkilenmiş kişilerle ilişki halinde olacaksınız
• PSO olarak, eyalet yasalarını uygulamak amacıyla, kişisel, dinsel ve politik görüşlerinizi bir kenara bırakmanız
beklenecektir
• PSO olarak, ateşli silah taşımanız gerekecektir
• PSO olarak, görev sırasındaki ve görev dışındaki davranışlarınız size ve Victoria Police'e yansıyacaktır.
Bu davranışların yüksek standartlarda olması ve Victoria Police'in değerlerini yansıtması gerekir
• PSO olarak, vardiyanızı bitirdiğiniz saatlerde kamu taşıma hizmetleri sona ermiş olacağı için, sizi işe getirip
götürecek özel bir araca erişim olanağına sahip olmanız gerekecektir
• PSO olarak, eğitim döneminin sonunda hangi bölgede görevlendirilmek istediğinizi açıklama fırsatı
sağlanacaktır ancak, bu isteğinizin yerine getirilmesi mevcut olanaklara bağlı bulunmaktadır

PSO için başvuru işlemi nedir?
Victoria Police tarafından istihdam edilmek üzere seçilmeden önce, başvuru sahibi olarak aşağıda belirtilen
aşamalardan geçmeniz gerekmektedir:

Aşama 1

www.policecareer.vic.gov.au adresli internet sitesi kanalıyla çevrimiçinde başvuruda
bulunmak

Aşama 2

Sınava girmek

Aşama 3

Geçmişinizle ilgili ön kontroldan geçmek

Aşama 4

Sağlık testinden geçmek

Aşama 5

Psikolojik taramadan geçmek

Aşama 6

Tıbbi bir değerlendirmeden geçmek (sağlık kontrolu)

Aşama 7

Geçmişinizle ilgili kapsamlı bir kontrol uygulaması

Aşama 8

Bir heyet tarafından mülakat yapılması

Daha fazla bilgi için lütfen www.policecareer.vic.gov.au/pso adresli internet sitesini ziyaret edin

PSO görevinin maaş ve yan ödemeleri nelerdir?
• Eğitim sürecinin ilk gününden itibaren rekabetçi bir temel maaş
• Yıllık maaş artışları ve buna ek olarak vardiya yan ödemeleri
• 9 haftalık izin (5 haftalık dinlence izni, resmi tatil günlerinin yerine geçerli olmak üzere 2 hafta ve ek olarak
10 günlük birikmiş boş zaman izni)
• Savunma Gücü İzni
• Üniformalar sağlanır
• İş Güvencesi

PSO olarak ne tür eğitim alacağım?
Tüm PSO görevlilerimiz, Victoria Police kuruluşunda göreve başlamalarının ilk 6 aylık döneminde, aşağıda
belirtilen eğitim aşamalarından geçerler:




1. hafta ile 12. hafta arası: Victoria Police Akademisinde, hukuk, iletişim becerileri ve
işlemsel güvenlik eğitimi (ateşli silahlar eğitimi dahil) konularında eğitim

13. hafta ile 24. hafta arası: Melbourne CBD tren istasyonunda bir danışman refakatinde
eğitim görmek

Yine de daha fazla bilgi edinmek
istiyor musunuz?
Victoria Police, her hafta Melbourne ve çevresinde
PSO bilgilendirme oturumları düzenlemektedir.
Tarih ve saatlerini öğrenmek için aşağıda belirtilen
internet sitesini ziyaret edin:
www.policecareer.vic.gov.au/pso/info-session
Ya da
Sorunuzu; rsbmarketing@police.vic.gov.au
adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.



