
 

VICTORIA POLICE СЕ ЗАЛАГА ЗА РАЗНОЛИКОСТ ВО 
РЕДОВИТЕ НА СВОЈОТ ПЕРСОНАЛ И СЕГА ВРАБОТУВА 
СЛУЖБЕНИЦИ ЗАДОЛЖЕНИ ЗА ЛИЦАТА ВО ПРИТВОР.

Улогата на Police Custody Officer (PCO) 
нуди поттикнувачка, предизвикувачка 
и благодарна кариера во која ќе играте 
пресудна улога работејќи со луѓето 
што се држат во притвор и со нивната 
добросостојба.

Улогата на PCO им одговара на луѓе кои 
сакаат работа што е стабилна и кои се 
способни да работат во смени. Ова е 
активна улога и успешните кандидати 
ќе треба да одржуваат телесна сила и 
подвижност. Бидејќи PCO главно ќе работат 
со лица во притвор, треба да бидат зрели, 
приспособливи и да имаат големи вештини и 
способности за комуникација и меѓучовечки 
односи. 

PCO исто така ќе треба да се придржуваат 
кон правилниците и постапките за притвор и 
да имаат добри познавања од работењето 
со компјутер. Исто така ќе треба да покажат 
дека се со добар карактер и углед и дека 
се способни да ги надминат своите лични 
уверувања за да бидат непристрасни и без 
предрасуди.

Victoria Police обезбедува работна средина 
која совршено ќе им одговара на зрели, 
приспособливи и праведни луѓе. Како 
работник на Victoria Police, ќе ви бидат 
достапни одлични повластици, вклучувајќи 
додатоци за работа во смени и платено 
породилно отсуство за мајки и татковци.

Police Custody Officer – 
Информативен лист



 

За повеќе информации, ве молиме посетете го 
www.policecareer.vic.gov.au/pco

Кои обврски ќе ги имате на ова работно место?

• Вршење на сите должности поврзани 
со работењето со луѓе што се држат во 
притвор од страна на Victoria Police.

• Грижа за здравјето, добросостојбата, 
безбедноста и надзорот на лицата во 
притвор, на персоналот и на нивните 
посетители.

• Организирање на работењето, превозот, 
присуствувањето на места надвор од 
притворот или на поврзувањата преку 
камери за лицата во притвор. 

• Вршење на сите функции во врска 
со притворот во согласност со 
важечките закони, правилници и 
постапки, вклучувајќи подготвување на 
вообичаената преписка, регистри на 
присуство, изработка на извештаи и други 
административни должности.

• Земање на отпечатоци од прсти, 
раководење со ДНК, фотографирање, 
проверување на докази и сведочење на 
суд, во зависност од потребите.

На кои локации се наоѓаат работните места?
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)



 

За повеќе информации, ве молиме посетете го 
www.policecareer.vic.gov.au/pco

Дали ги исполнувам условите за да конкурирам?

За да ги исполнувате условите да работите 
како PCO за Victoria Police, мора да ги 
исполнувате следните барања:

• Навршени 18 години старост

• Австралиски државјанин или постојан 
жител

• Да имате полна или пробна австралиска 
возачка дозвола

• Показател на телесна маса (Body Mass 
Index - BMI) од 30 или помалку

• Да немате заостанати налози, наредби за 
плаќање или отплаќање на рати во врска 
со сообраќајни прекршоци или прекршоци 
за непрописно паркирање

Каква е постапката за поднесување молба 
за вработување?

Како кандидат за вработување, од вас ќе се бара да минете низ следните 
фази пред да бидете одбрани за вработување во Victoria Police:

Чекор 1: Ќе поднесете молба за вработување преку интернет на 
www.policecareer.vic.gov.au/pco

Чекор 2: Ќе бидете подложени на првични проверки на вашето минато

Чекор 3: Ќе учествувате во денот за оценување

Чекор 4: Ќе бидете подложени на психолошки проверки

Чекор 5: Ќе бидете подложени на психолошко испитување

Чекор 6: Ќе бидете оценети од страна на лекар

Чекор 7: Ќе бидете подложени на темелни проверки на вашето минато

Чекор 8: Ќе бидете подложени на проверка на вашата телесна кондиција

Чекор 9: Ќе одите на разговор пред комисија

Чекор 10: Ќе добиете понуда за работа



 

Каква обука ќе добијам?

Од PCO ќе се бара да минат низ 
осумнеделен курс за обука што ќе се 
спроведе во Police Academy што се наоѓа во 
Glen Waverly, Melbourne и во полициската 
станица во која се доделени на работа. 
Во текот на обуката ќе ве научат како се 
управува со притворот и со добросостојбата 
на затворениците.

Обуката во Академијата на Victoria Police 
е строга и дисциплинирана. Исто така е 
прилично тешка и од телесна, образовна 
и умствена гледна точка.

Кои други важни информации треба да ги 
земам предвид пред да поднесам молба 
за вработување?

• Кандидатите ќе минат низ пробен период 
од три месеци откако ќе ја завршат 
обуката.

• Од PCO ќе се бара да постигнат и 
одржуваат здрав степен на телесна 
кондиција. Во текот на работењето, од 
PCO може да се бара да се подложуваат 
на проверка на телесната кондиција на 
секои две години.

• Кандидатите ќе бидат подложени на 
редовни проверки за користење на дроги 
и алкохол.

• Вработените ќе треба да ги исполнуваат 
барањата во врска со здравјето и 
безбедноста на работното место 
што ги налага организацијата, а кои 
може да опфаќаат обука на локално 
ниво за користење на опремата и за 
опасни хемикалии.

• Не треба да имате никакви претходни 
знаења за законот бидејќи она што треба 
да го знаете ќе го научите во текот на 
вашата обука.

• За ова работно место не е потребно 
високо образование; меѓутоа, треба да 
имате навршени 18 или повеќе години 
во времето кога ќе поднесете молба 
за вработување.

• PCO ќе работат во претпладневна, 
попладневна и ноќна смена. Смените 
траат по 8.06 часа и вклучуваат пауза за 
јадење од половина час. Почнувањето 
и завршувањето на работното време 
може да се разликуваат во зависност 
од локацијата.

• PCO ќе носат пендрек, лисици за раце 
и лут спреј.

Повеќе информации?
За повеќе информации посетете го: http://www.policecareer.vic.gov.au/pco
Или пратете го вашето прашање по електронска пошта на:  
pcoemployment@police.vic.gov.au


