
 

VICTORIA POLICE SNAGE SU POSVEĆENE RAZLIČITOSTI U 
RADNOJ SNAZI I SADA ZAPOŠLJAVA POLICIJSKE SLUŽBENIKE 
ZA PRITVOR (PCO).

Uloga Police Custody Officer (PCO) pruža 
stimulativnu, izazovnu i zadovoljavajuću 
karijeru gdje ćete igrati ključnu ulogu u 
upravljanju i dobrobiti osoba koje su u pritvoru. 

PCO uloga je namijenjena osobama koje 
žele karijeru koja je stabilna i koje mogu 
raditi posao u smjenama. Ovo je aktivna 
uloga i uspješni kandidati će morati održavati 
tjelesnu snagu i pokretnost. Budući da će 
PCO službenici većinom raditi sa osobama 
u pritvoru, oni moraju biti zrele osobe koje 
su prilagodljive i imaju snažne komunikativne 
i interpersonalne sposobnosti. 

PCO službenici će se također morati pridržavati 
policijskih smjernica i procedura koje se tiču 
pritvora i morati će imati izražene sposobnosti 
rukovanja računalima. Oni također moraju 
pokazati da imaju dobar karakter i reputaciju 
i da su u mogućnosti postaviti njihove osobne 
poglede nastranu i ostati bez predrasuda.

Victoria Police pruža ozračje u kojemu 
zrele, prilagodljive i razumne osobe mogu 
napredovati. Kao zaposlenik Victoria Police 
vi ćete imati pristup odličnim pogodnostima 
uključujući doplatak za rad na smjene kao 
i plaćeni porodiljski i roditeljski dopust.
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Za više podataka molimo posjetite 
www.policecareer.vic.gov.au/pco

Koje su odgovornosti ovoga posla?

• Raditi na svim dužnostima koje se odnose 
na upravljanje osobama koje su u pritvoru 
Victoria Police.

• Osigurati zdravlje, dobrobit, sigurnost 
i nadzor osoba u pritvoru, osoblja i 
njihovih posjetitelja.

• Organizirati upravljanje, prijevoz, nazočenje 
van prostorija pritvora ili video veze za 
osobe u pritvoru. 

• Obavljati sve funkcije koje se tiču uprave 
pritvora sukladno sa zakonom na snazi, 
smjernicama i procedurama, uključujući 
pripremanje rutinskih dopisa, popisa 
nazočnosti, izrade izvješća i drugih 
administrativnih zadataka.

• Uzimanje otiska prstiju, upravljanje DNK 
evidencijom, fotografiranje, testiranje 
evidencije i davanje evidencije na sudu 
kako je to već potrebno.

Na kojim lokacijama su ovi poslovi?
1. Ballarat
2. Dandenong
3. Heidelberg
4. Geelong
5. Sunshine
6. Broadmeadows
7. Frankston
8. Mildura
9. Ringwood
10. Moorabbin
11. Wodonga

12. Bendigo
13. Swan Hill
14. Mill Park
15. Warrnambool
16. Morwell
17. Shepparton
18. Wangaratta
19. Bairnsdale
20. Horsham
21. Sale
22. Melbourne West (CBD)



 

Za više podataka molimo posjetite 
www.policecareer.vic.gov.au/pco

Da li imam pravo podnijeti zahtjev?

Kako biste stekli pravo raditi kao PCO 
za Victoria Police, morate zadovoljiti 
slijedećim zahtjevima:

• Biti preko 18 godina starosti 

• Biti državljanin Australije ili imati  stalnu 
boravišnu vizu 

• Imati punu ili probnu australsku vozačku 
dozvolu

• Indeks mase tijela (Body Mass Index (BMI)) 
koji je 30 ili ispod

• Bez postojećih naloga, naloga za plaćanje 
ili planova isplate s obzirom na prometne 
prekršaje ili prekršaje parkiranja

Koji je proces podnošenja zahtjeva?

Kao podnositelj zahtjeva, vi ćete morati proći kroz slijedeće faze prije 
nego što ste odabrani za zaposlenje u Victoria Police:

1. korak: Podnošenje zahtjeva putem interneta na adresi www.policecareer.vic.gov.au/pco

2. korak: Proći preliminarne provjere

3. korak: Sudjelovanje na dan procjene

4. korak: Proći psihološko testiranje

5. korak: Proći psihološki odabir

6. korak: Proći medicinski pregled

7. korak: Proći opsežnu provjeru

8. korak: Proći testiranje tjelesnih sposobnosti

9. korak: Proći razgovor sa komisijom 

10. korak: Primiti ponudu za zapošljavanje



 

Kakvu ću obuku primiti?

PCO službenici će morati obaviti tečaj 
obuke u trajanju od osam tjedana koji će 
biti obavljen na Police Academy koja se 
nalazi uGlen Waverly, Melbourne iu njihovoj 
određenoj policijskoj stanici. Tijekom obuke, 
učiti ćete o administraciji pritvora i upravljanju 
dobrobiti zatvorenika.

Obuka u Victoria Police akademijije rigorozna 
i disciplinirana. Također je fizički, akademski 
i mentalno izazovna.

Koje bi druge važne informacije trebao/la 
uzeti u obzir prije podnošenja zahtjeva?

• Podnositelji zahtjeva će imati probni rad 
u periodu od tri mjeseca po završetku obuke.

• PCO službenici će morati održavati zdravu 
razinu tjelesne sposobnosti. Tijekom 
zaposlenja PCO službenici mogu biti 
zatraženi podvrgnuti se dvogodišnjoj 
provjeri tjelesne sposobnosti.

• Podnositelji zahtjeva će se morati podvrgnuti 
redovitoj provjeri za droge i alkohol.

• Uspješni podnositelji zahtjeva će morati 
obaviti zahtjeve sigurnosti na poslu 
organizacije a to može uključiti obuku na 
lokalnoj razini koja se odnosi na upotrebu 
pribora i rukovanja opasnim kemikalijama.

• Ne morate imati nikakvo postojeće 
poznavanje zakona budući da ćete naučiti 
sve što će vam biti potrebno tijekom obuke.

• Sveučilišne kvalifikacije nisu potrebne za 
ovaj posao; međutim, morate biti 18 starosti 
ili preko u vrijeme podnošenja zahtjeva.

• PCO službenici će biti raspoređeni na 
dnevnu, poslijepodnevnu i noćnu smjenu. 
Smjene traju 8.06 sati i uključuju pola sata 
pauze za obrok. Vrijeme početka i kraja 
smjene ovisi o lokaciji.

• PCO službenici će nositi palicu, lisice i 
OC sprej.

Više informacija?
Za više infromacija posjetite: http://www.policecareer.vic.gov.au/pco
Ili pošaljite vaš upit putem elektroničke pošte (email) na adresu: pcoemployment@police.vic.gov.au


