ÖNE ÇIKMAK İÇIN HAZIR MISINIZ?
Şu
anda
istiyor.
Farklı
alanlarda
heyecanlandırıcı
ve fırsatlar
içeren
Right
nowVictoria
VictoriaPolice
Policesizi
wants
you.
We have
a diverse
range of exciting
and challenging
görevlerimiz
var.
Bunların
içinden
ilgilendiğinizi
seçin.
roles. Choose
which
you are
interested
in...
POLİS KURULUŞUNUN
ÜYELERİ
POLICE
MEMBERS
Polislik,
hem
zorlu
ve
hem
de ödüllendirici
kariyerdir.
Policing is a career that is both
challengingbir
and
rewarding. It’s an
Tüm
Victoria’lıların
güvenli
bir
yaşam
sürdürmelerini
extraordinary job where you’ll protect the rights of all sağlamak
Victorians to
amacıyla, haklarını koruyacağınız olağanüstü bir görevdir.
go about their lives in safety and security.
PROTECTIVEHİZMETLER
SERVICES OFFICERS
KORUYUCU
GÖREVLİLERİ
Provide ongoing
support to ağımıza
our developing
railway sağlayın.
network. You
Gelişmekte
olan demiryolu
sürekli destek
will be involved
the community
and yaklaşık
around
Toplumun
ve herwith
günprotecting
tren hizmetinden
yararlanan
400,000 kişinin
üstleneceksiniz.
people korunmasını
using the train
service each day.

VICTORIA
KAMU
HİZMETİ
VICTORIAN
PUBLIC
SERVICE
Victoria
Police,
Victoria
içindesupport
farklı alanlarda
fırsatlar
Victoria Police employs eyaleti
about 2,900
staff around
Victoria,
içeren
görevlerle
Victoria
Police’e
temel
destekinsağlayan
providing
essential
support
to police
members
a range 3000
of
destek görevlisi istihdam etmektedir.
challenging roles.
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Victoria Police, toplumun gösterdiği yüksek düzeydeki güven ve tatminden sevinç
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considerable community trust and satisfaction. We are committed to
ensuring that all our people follow our core values:
Aşağıda belirtilen öz değerlerin tüm bireylerimizde bulunması gerekir:
Dürüstlük
The following core values are essential in all members:
Liderlik
Integrity
Esneklik
Leadership
Saygı
Flexibility
Destek
Respect
Profesyonellik
Support
Professionalism

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

İzin
Eğitiminizi başarıyla tamamladıktan sonra, polis kuruluşu üyesi ya da koruyucu hizmetler görevlisi
olarak çalışmaya başladığınızda, sahip olacağınız izin haklarınız aşağıda açıklanmaktadır…
• Her yıl için yedi haftalık dinlence izni ve buna ek olarak 10 gün süreli birikmiş izin.
• Yılda 15 gün hastalık izni.
• Bir dizi cömertçe tanınmış diğer izin hakları. Bunlara hamilelik, babalık ve eğitim izinleri
de da dahil bulunmaktadır.

POLİS KURULUŞU ÜYELERİ
Victoria Police kuruluşuna üye olabilmeniz için gerekli niteliklere sahip misiniz?
Hepimizin içinde yaşamakta olduğu bu topluma hizmet sağlamak için kendinde dürtü, tutku ve istek
bulunduğuna inanan kişilerin sesini duymak, bizi sevindirecektir.
Polislik, hem zorlu ve hem de ödüllendirici bir kariyerdir. Tüm Victoria’lıların güvenli bir yaşam
sürdürmelerini sağlamak amacıyla, haklarını koruyacağınız olağanüstü bir görevdir.
Aradığımız kişi siz misiniz? Kültür çeşitliliğini yansıtan toplumumuzdan kadın ve erkek elemanlar
almak istiyoruz.
Kendiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Victoria Police kuruluşuna üye olabilmek için gerekli
niteliklere sahip bulunup bulunmadığınızı öğrenmek için, websitemizde yer alan hak sahibi olma ve
uygunluk testimizi, çevrimiçinde uygulayabilirsiniz.
ÇALIŞMA SAATLERİ
Victoria Police haftanın yedi günü 24 saat süreyle hizmet sağlar. Bir polis görevlisi olarak hafta
sonları, geceleri, resmi tatiller ve değişik yerlerde çalışma dahil çeşitli vardiyalarda çalışmanız
gerekecektir. Tam gün temelinde çalışan polis görevlilerinin iki haftalık çalışma süreleri 80 saattir.
EĞİTİM
Victoria Police Akademisi’nde alacağınız Polis Adaylık eğitiminde, polisliğin ne olduğu konusunda
deneyim edineceksiniz. Bu 33 haftalık eğitim programı, deneyim süresi içindeki polis görevlisi olarak
eylemsel görevleri yürütürken, uygulamalı eğitiminizi tamamlamanız için gerekli bilgi, beceri ve
özgüven ile donatılmanız amacıyla tasarlanmıştır.
Deneyim süresi içindeki polis görevlisi düzeyinde mezun olabilmeniz için, eğitimin tüm alanlarında
başarılı bulunmanız ve Victoria Police kuruluşunun etkin bir üyesi olabilmeniz için gerekli kişisel
niteliklere, mizaca ve tutuma sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekir.
AKADEMİ SONRASI
Mezun olduktan sonra deneme dönemi eğitiminizi tamamlamak için, üç anakent
bölgesinden birini önermeniz istenecektir. Bununla beraber, Victoria eyaleti içinde kırsal
bölgeler de dahil, herhangi bir yerde görevlendirilebilirsiniz.

BAŞVURU
Seçilebilme koşullarımıza uygun bulunduğunuzdan emin olmanız ve uygunluk sınavını geçmeniz
durumunda, Victoria Police kuruluşundaki heyecanlı ve zorlu meslek yaşamınız doğrultusunda,
bir sonraki adımı atmaya hazırsınız demektir.

KORUYUCU HİZMETLER GÖREVLİLERİ
Kendinizi, toplumu koruyan ve bir fark yaratan kişi olarak görüyor musunuz?
Victoria Police şimdi Victoria’da, önemli toplum hizmet görevleri üstlenecek kimseleri aramaktadır.
Her gün tren ağımızı kullanan 400,000 müşterinin korunmasına, Koruyucu Hizmet Görevlisi olarak
yardım edeceksiniz.
Göreviniz, toplumun genel sorularını yanıtlayarak onlara tavsiyelerde bulunarak, kendilerini güvenlik
içinde hissetmelerini sağlamaya odaklanmalıdır. Ayrıca, alkol ve uyuşturucu ile ilgili suçlar ve mülke
zarar dahil, anti-sosyal olaylar ile de ilgilenmeniz gerekebilir.
ÇALIŞMA SAATLERİ
Koruyucu Hizmet Görevlileri, demiryolu ağını korumak amacıyla sekiz, dokuz ya da on saatlik
vardiyalarda çalışabilirler. Görevlendirildikleri istasyonda saat 18:00’de hazır bulunmak kaydıyla,
son tren ayrılana kadar orada kalmaları gerekecektir.
Bazı çalışma saatleri, temel ücretinize ek olarak vardiya ödenekleri almanıza hak kazandıracaktır.
EĞİTİM
Glen Waverley’de bulunan Victoria Police Academy’de 12 hafta süreli kapsamlı bir eğitim kursuna
başlayacaksınız. Pazartesi gününden Cuma’ya kadar, saat 7:30 ile 16:10 arasında, tam gün
temelindeki eğitime katılmanız gerekecektir.
PSO eğitimi, yüksek düzeyde beklenmedik durumlara karşı dinamik bir ortamda güvenle
çalışabilmeniz amacıyla sizi hazırlar.
Polis kuruluşunun br üyesine öğretilen ateşli silahlar ve savunma taktiklerinin aynısını
öğreneceksiniz. Ayrıca, evsizler, gençler, uyuşturucu ve alkolden etkilenmiş kişiler, yaşlılar,
akıl ve ruh hastaları gibi savunmasız kişilere nasıl saygı gösterileceğini de öğreneceksiniz.

AKADEMİ SONRASI
12 haftalık eğitim kursundan sonra Koruyucu Hizmetler Görevlisi niteliği ile mezun olduğunuz
zaman, Victoria Police Academy’de düzenlenecek olan mezuniyet törenine katılacaksınız.
Başlangıçta, Footscray, North Melbourne, Clifton Hill ve Richmond dahil, kent turu ve merkez
tren istasyonlarında görevlendirileceksiniz. Eğitim sürecinizin bir bölümü olarak, transit polisi
tarafından desteklenecek ve daha sonra mahalli bölgelerde de görev alabileceksiniz.
BAŞVURU
PSO olmak için gerekli koşullara sahip bulunup bulunmadığınıza karar vermek üzere,
policecareer.vic.gov.au/pso adresli websitesinde yer alan Victoria Police mesleklerine
uygunluk testine katılın.

VICTORIA KAMU HİZMETİ
Polislik mesleğini düşündüğünüz zaman, polisleri toplum içinde dolaşan görevliler olarak
algılarsınız ancak, Victoria Police tarafından istihdam edilen binlerce kişi destek görevlisi
olarak çalışmaktadır ve bu iş sizin için biçilmiş kaftan olabilir.
Victoria Police kuruluşunda geniş çapta iş olanakları bulunmakta ve bu durum adli konulardan
medya ve IT uzmanlarına kadar, kuruluşun farklı gereksinimlerini yansıtmaktadır.
İş olanakları içeren alanlardan bazıları aşağıda açıklanmaktadır:
• Maliye ve Tedarik
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Bilişim Teknolojisi
• Genel Yönetim
• Araştırma, stratejik planlama ve politika analizi
• Parmak izi uzmanları, analizciler ve adli bilim adamları.
Büyük bir kuruluşta çalışmanın yararlarından biri, değişik iş birimlerinde çalışma ve çeşitli alanları
ve becerileri keşfetme olanaklarıdır.
Victoria Police görevlilerine, kariyerlerini geliştirme ve geniş çaplı alanlarda çok yönlü beceriler
edinme olanağı sağlar. Victoria eyaletinin bir ucundan diğerine kadar, anakent ve kırsal bölgelerde
çalıştırılma olanakları bulunmaktadır.
Victoria Police, Fırsat Eşitliği uygulayan bir işverendir.
NELER SAĞLARIZ
Victoria Police kuruluşunun bir parçası olduğunuzda, topluma katkıda bulunma ve bir fark sağlama
olanağına sahip bulunursunuz. Daha güvenli bir Victoria oluşturmak için diğer üyelerimizle birlikte
bize yardımcı olmanız durumunda, aşağıda belirtilen amaçlarımıza erişmek için çalışırız:
•
•
•
•
•

Yasal uygulamalar ile güvenli bir toplum sağlama
Suçları araştırmak ve suçluların kovuşturulması
Topluma yardım ve eğitim sağlama
Suçu önleyici stratejiler uygulama
Diğer devlet bakanlıkları ve kurumları ve yerel toplumlar ile işbirliği kurma.

Victoria Police ile bir Kamu Hizmet Görevlisi olarak çalışmanız durumunda, kuruluşun stratejik
girişimlerine güç ve destek sağlamış olacaksınız. Daha güvenli bir Victoria oluşturmak için
ön saflarda görev yapan polislere, günlük etkinliklerini yürütebilmeleri için gerekli kaynakların
sağlanmasına yardımcı olarak, bu desteği gerçekleştireblirsiniz.
Ayrıca, Victoria Hükümeti için ve olağanüstü bir kuruluş olan Victoria Police ile çalışmanın sağladığı
avantajlardan da yararlanma hakkına sahip olacaksınız.
BAŞVURU
Victoria Police kuruluşu kapsamında halen bulunan pozisyonlar, Victoria Hükümeti’nin
www.careers.vic.gov.au adresli websitesinde ilan edilmektedir.
Bir randevu önerisinde bulunulmadan önce, başarılı tüm başvuru sahiplerinin, sabıka kaydı,
parmak izi ve mali durum incelemesi dahil, bir dizi güvenlik kontrolundan geçmeleri gerekecektir.

