
 

VICTORIA POLICE CAM KẾT ĐỐI VỚI TÍNH ĐA DẠNG TRONG 
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA NGÀNH VÀ HIỆN ĐANG TUYỂN 
MỘPOLICE CUSTODY OFFICER.

Police Custody Officer (PCO) là côngviệc lý thú, 
đầy thử thách và xứngđángvì quý vị sẽ giữ vai 
trò then chốtđối với việc quản lý và an sinh của 
người bị giam giữ.

PCOlà công việcphù hợp với người muốn có 
sự nghiệp ổn định và người có thể đi làm theo 
ca. Đây là công việc cần có thể lực và người 
nộp đơn thành công sẽ cần phải duy trì sức 
mạnh và khả năng đi lại của mình. Vìchủ yếu 
sẽ làm việc với người bị giam giữ, PCOcần phải 
là người chín chắn, có khả năng thích ứng cao 
và có kỹ năngtruyền đạt/diễn đạt dễ hiểu và kỹ 
năng giao tiếp với người khác giỏi. 

PCO cũng phải tuân thủ các chính sách và thủ 
tục giam giữ, biết sử dụng máy tính thành thạo. 
Ngoài ra, quý vị phải chứng minh rằng mình có 
hạnh kiểm cùng tiếng tăm tốt và quý vị có thể 
đặt niềm tin cá nhân của mình sang một bên để 
vẫn luôn không phê phán.

Victoria Policecung cấpmôi trường mà người 
chín chắn, có khả năng thích nghi cao và công 
tâm có thể phát triển mạnh. Là nhân viên của 
Victoria Police, quý vị sẽ được hưởng nhữnglợi 
ích tuyệt vời kể cả phụ cấp làm ca,nghỉ phéphộ 
sản và nghỉ phép cha có con được trả lương.

Police Custody Officer – Tờ Thông tin



 

Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị truy cập
www.policecareer.vic.gov.au/pco

Trách nhiệm của công việc nàygồmnhữnggì?

• Thực hiện tất cả nhiệm vụ liên quan đến việc 
quản lý người bị Victoria Police giam giữ.

• Bảo đảm về mặt sức khỏe, an sinh, an toàn 
và giám sát người bị giam giữ, nhân viên 
và khách tới thăm.

• Lo liệuviệc quản lý, vận chuyển, đi đến 
những nơi ngoài nhà tù hoặc liên kết bằng 
video cho người bị giam giữ. 

• Thực hiện tất cả chức năng quản lý người 
bị giam giữ theo đúng pháp luật, chính sách, 
thủ tụchiện hành, kể cả thảo thư từ thường 
lệ, sổ đăng ký có mặt, viết báo cáo và làm 
các công việc hành chính khác.

• Lấy dấu tay, quản lý ADN, chụp ảnh, kiểm 
tra bằng chứng và trình bằng chứng tại tòa 
án theo yêu cầu.

PCO làm việctại những nơi nào?
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)



 

Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị truy cập
www.policecareer.vic.gov.au/pco

Tôi có hội đủ điều kiện để nộp đơn hay không?

Muốn hội đủ điều kiện để làm việc trong cương 
vịPCOcho Victoria Police, quý vị phải đạt các 
yêu cầu tuyển mộ dưới đây:

• Hơn 18 tuổi 

• Công dân hoặc thường trú nhân Úc

• Có bằng lái xe Úc chính thức hoặc tập sự

• Chỉ số Thể trọng (Body Mass Index - BMI) 
từ 30 trở xuống

• Không đang bị truy nã, có án lệnh đòi tiền 
hoặc kế hoạch thanh toán liên quan đến 
vi phạm giao thông hay đậu xe 

Thủ tục nộp đơn là như thế nào?

Là người nộp đơn, quý vị sẽ phải trải qua các giai đoạn sau đây 
trước khi được tuyểnvào làm việc với Victoria Police:

Bước 1: Nộp đơn qua mạng Internet tại  www.policecareer.vic.gov.au/pco

Bước 2: Trải qua phầnkiểm tra lý lịch sơ bộ

Bước 3: Tham gia ngày đánh giá

Bước 4: Trải qua các kỳ kiểm tra tâm lý

Bước 5: Trải qua kỳ sàng lọc tâm lý

Bước 6: Trải qua kỳ khám sức khỏe

Bước 7: Trải qua phần kiểm tra lý lịch toàn diện

Bước 8: Trải quakỳ kiểm tra thể lực

Bước 9: Trải qua cuộc phỏng vấntrước hội đồng

Bước 10: Nhận được thư mời đi làm



 

Tôi sẽ được huấn luyện như thế nào?

PCO sẽ phải hoàn tất khóa huấn luyện tám 
tuần tại Police Academy ở Glen Waverly, 
Melbourne và tại đồn cảnh sát nơi quý vị phục 
vụ.Trongkhóa huấn luyện, quý vị sẽ được giảng 
dạy về thủ tục hành chính giam giữ và quản lý 
an sinh tù nhân. 

Khóa huấn luyệntại Học viện Victoria Police là 
khóa học gay go và kỷ luật cũng như đòi hỏivề 
thể chất, học vấn và tinh thần.

Tôi nên cân nhắc những điểm quan 
trọngnàokhác trước khi nộp đơn?

• Người nộp đơn sẽ phải trải qua giai đoạn 
thử thách ba tháng sau khi hoàn tất khóa 
huấn luyện

• PCOsẽ phải trải qua kỳ kiểm tra thể lực và 
duy trì thể lực khỏe.Trong suốt thời gian làm 
việc, PCOcó thể phải trải qua kỳ kiểm tra thể 
lựcmỗi hai năm

• Người nộp đơn sẽ phải làm xét nghiệm kiểm 
trama túy và bia rượu thường xuyên.

• PCO đương nhiệm sẽ phải hoàn tất các yêu 
cầu về OHS củatổ chức, có thể bao gồm 
khóa huấn luyện ở cấp địa phương liên quan 
đến sử dụng thiết bị và Hóa chất Độc hại.

• Quý vị không cần phải có kiến thứcvề 
luật pháp sẵn, vì những gì quý vị cần phải 
biết đều sẽ được giảng dạy trong khóa 
huấn luyện.

• Quý vị không cần có trình độ đại học để 
được xét duyệt cho việc làm này; tuy nhiên, 
quý vị phải từ 18 tuổi trở lên tính vào thời 
điểm nộp đơn.

• PCOsẽ được phân công làm việctheo 
cangày, ca chiều và ca đêm. Mỗi ca dài 8 giờ 
và 6 phút và được nghỉ nửa giờ để ăn cơm. 
Giờ bắt đầu và kết thúc ca làm có thể khác 
nhau tùy theođịa điểm làm việc. 

• PCO sẽ được trang bị dùi cui, còng tay và 
bình xịt OC.

Muốn thêm thông tin?
Muốn biếtthêm thông tin, truy cập: http://www.policecareer.vic.gov.au/pco
Hoặc gửi yêu cầu của quý vị bằng emailvề: pcoemployment@police.vic.gov.au


