
 

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ -VICTORIA POLICE- ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ  ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΗΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

Ο ρόλος του Police Custody Officer (PCO) 
προσφέρει μια καριέρα γεμάτη ενθουσιασμό, 
προκλήσεις και με ικανοποιητικές απολαβές, 
όπου θα διαδραματίζετε αποφασιστικό ρόλο στο 
χειρισμό και στην ασφάλεια των υπό κράτηση 
ατόμων. 

Ο ρόλος του PCO ταιριάζει σε άτομα που 
έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε βάρδιες 
και θέλουν μια σίγουρη καριέρα. Πρόκειται 
για ρόλο που απαιτεί ενεργητική συμμετοχή 
και οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα χρειαστεί 
να διατηρούν καλή φυσική κατάσταση και 
κινητικότητα. Οι PCOs θα απασχολούνται ως επί 
το πλείστον με υπό κράτηση άτομα, χρειάζεται να 
διαθέτουν ωριμότητα, ικανότητα προσαρμογής 
και υψηλή δεξιότητα όσον αφορά την επικοινωνία 
και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Oι PCO πρέπει να ακολουθούν τους 
αστυνομικούς κανονισμούς και διαδικασίες 
κράτησης καθώς και να διαθέτουν πολύ καλές 
δεξιότητες χειρισμού υπολογιστών. Χρειάζεται να 
δείξουν ότι έχουν καλό χαρακτήρα  και υπόληψη 
και ότι μπορούν να παραμερίζουν τα προσωπικά 
τους πιστεύω και να παραμένουν μη επικριτικοί.

Η Victoria Police παρέχει ένα περιβάλλον 
στο οποίο ώριμα, ευπροσάρμοστα και άτομα 
με αίσθημα δικαίου μπορούν να έχουν καλή 
προκοπή. Ως υπάλληλος της Victoria Police, 
θα έχετε εξαιρετικά οφέλη όπως αυτό του 
επιδόματος  βάρδιας και την μετ’ αποδοχών 
άδεια μητρότητας και πατρότητας

Σωφρονιστικός υπάλληλος-
ενημερωτικό δελτίο



 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.policecareer.vic.gov.au/pco

Ποιες είναι οι υπευθυνότητες του ρόλου;

• Εκτέλεση όλων των καθηκόντων που 
σχετίζονται με τη διαχείρηση των υπό κράτηση 
ατόμων απ’ την Victoria Police.

• Διασφάλιση της υγείας, ευημερίας, ασφάλειας 
και εποπτείας των υπό κράτηση ατόμων, του 
προσωπικού και των επισκεπτών τους.

• Οργάνωση της διαχείρισης, της μεταφοράς, 
εξωτερική παρακολούθηση ή βίντεο links για 
τα υπό κράτηση άτομα. 

• Διεκπεραίωση όλων των λειτουργιών 
διαχείρισης κρατουμένων σύμφωνα 
με την υφιστάμενη νομοθεσία, τους 
κανονισμούς και τις διαδικασίες, 
συμπεριλαμβάνοντας την προετοιμασία της 
καθημερινής αλληλογραφίας, συμπλήρωση 
παρουσιολογίου, σύνταξη αναφορών και 
άλλων διοικητικών καθηκόντων.

• Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, 
διαχείριση του DNA, φωτογράφηση, εξέταση 
αποδεικτικών στοιχείων, και όταν απαιτείται 
παρουσία ως μάρτυρες ενώπιον δικαστηρίου.

Σε ποιες τοποθεσίες βρίσκονται οι θέσεις εργασίας;
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)



 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.policecareer.vic.gov.au/pco

Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση;

Για να δικαιούσαι να εργαστείς ως PCO για την 
Victoria Police, πρέπει να πληρείς τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

• Ηλικία άνω των 18 ετών

• Αυστραλός πολίτης ή μόνιμος κάτοικος

• Κατοχή κανονικής ή νέας Αυστραλιανής 
Άδειας Οδήγησης

• Δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) 30 ή κάτω

• Να μην εκκρεμούν εντάλματα, εντολές 
πληρωμής ή υποχρεωτικοί διακανονισμοί 
πληρωμής που σχετίζονται με οδικές 
παραβάσεις ή παραβάσεις στάθμευσης

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων;

Ως υποψήφιος/α, θα χρειαστεί να περάσετε από τα ακόλουθα στάδια 
πριν επιλεγείτε να εργασθείτε στη Victoria Police:

Στάδιο 1: Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.policecareer.vic.gov.au/pco

Στάδιο 2: Προκαταρκτικοί έλεγχοι πρότερου βίου

Στάδιο 3: Συμμετοχή στην ημέρα αξιολόγησης

Στάδιο 4: Ψυχολογικές εξετάσεις

Στάδιο 5: Αναλυτική ψυχολογική εξέταση

Στάδιο 6: Ιατρική εξέταση

Στάδιο 7: Ολοκληρωμένος έλεγχος ιατρικού ιστορικού

Στάδιο 8: Εξετάσεις φυσικής κατάστασης

Στάδιο 9: Συνέντευξη από ομάδα εξεταστών

Στάδιο 10: Λήψη της προσφοράς πρόσληψης



 

Τί είδους εκπαίδευση πρόκειται να λάβω;

Οι PCOs απαιτείται να ολοκληρώσουν ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα οκτώ εβδομάδων, 
που θα λάβει χώρα στην Αστυνομική Ακαδημία 
που βρίσκεται στο Glen Waverly, Melbourne και 
στο συνεργαζόμενο αστυνομικό τμήμα. Κατά 
τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα διδαχτείτε 
τις γραφειοκρατικές διαδικασίες κράτησης 
και διαχείρισης κοινωνικής πρόνοιας των 
κρατουμένων.

Η εκπαίδευση στην Αστυνομική Ακαδημία της 
Victoria Police είναι αυστηρή και πειθαρχημένη. 
Είναι, επίσης, σωματικά, ακαδημαϊκά και 
διανοητικά απαιτητική.

Τι άλλες σημαντικές πληροφορίες πρέπει να 
λάβω υπόψη πριν την υποβολή της αίτησης;

• Οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση 
της εκπαίδευσής τους θα υπόκεινται σε 
δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών.

• Οι PCOs θα πρέπει να διατηρούν ένα υγιές 
επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης. Καθ' 
όλη τη διάρκεια της απασχόλησης οι PCOs 
μπορεί να χρειαστεί να υποβάλλονται σε 
εξαμηνιαίες εξετάσεις αντοχής.

• Οι υποψήφιοι θα υπόκεινται σε τακτικά τεστ 
για ναρκωτικά και αλκοόλ.

• Ο υπάλληλος θα πρέπει να εκπληρώνει 
τις απαιτήσεις εργασιακής υγείας και 
ασφάλειας, OHS του οργανισμού, που 
μπορεί να περιλαμβάνει κατάρτιση στο χώρο 
εργασίας σχετικά με χρήση εξοπλισμού και  
επικίνδυνων χημικών.

• Δεν χρειάζεται να έχετε γνώσεις του νόμου, 
καθώς θα σας διδάξουν το τι πρέπει να 
ξέρετε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

• Δεν απαιτούνται προσόντα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για το ρόλο αυτό. Ωστόσο, 
θα πρέπει να είστε 18 ετών ή άνω όταν 
υποβάλλετε την αίτηση.

• Οι PCOs θα εναλλάσσονται στην ημερήσια, 
απογευματινή και νυχτερινή βάρδια. 
Οι βάρδιες διαρκούν για 8,06 ώρες και 
περιλαμβάνουν μισή ώρα διάλειμμα για 
φαγητό. Οι ώρες έναρξης και λήξης της 
βάρδιας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με 
την τοποθεσία.

• Οι PCOs θα είναι εξοπλισμένοι με κλομπ, 
χειροπέδες και OC σπρέι πιπεριού.

Περισσότερες πληροφορίες;
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.policecareer.vic.gov.au/pco
Ή στείλτε με email την ερώτησή σας στη διεύθυνση: pcoemployment@police.vic.gov.au


