Nabídka perspektivního povolání pro celý život
POLICISTA
POVOLÁNÍ PRO TOHO, KOMU NA BEZPEČÍ ZÁLEŽÍ.

Práci v jednom z bezpečnostních sborů – Policie České republiky je vhodné chápat jako celoživotní
povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly.
Úkolem příslušníka Policie České republiky je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti,
prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob a preventivně působit proti trestné a jiné
protiprávní činnosti a potírat ji a usilovat o trvalou podporu veřejnosti.
Podle zákona o Policii České republiky se jedná zejména o úkoly v oblasti ochrany života, zdraví
a majetku, odhalování a prevence trestných činů, zajišťování veřejného pořádku, boje proti terorismu
a organizovanému zločinu, ale i dohledu nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu.
Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat a prosazovat zákon,
přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat svoje znalosti
a odbornou kvalifikaci.
Uchazeč o práci musí splňovat následující podmínky:
-

uchazeč o přijetí do služebního poměru může být občan ČR starší 18 let, který o přijetí požádá
je bezúhonný a plně svéprávný
má dokončené středoškolské vzdělání s maturitou
je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby
nesmí být při přijetí členem politické strany nebo politického hnutí
nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost

Benefity:
-

náborový příspěvek pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje činí 75.000,- Kč
stabilní zaměstnání u prestižní organizace
jistota pravidelného služebního příjmu
6 týdnů dovolené
možnost zvyšování kvalifikace a odbornosti
reálná možnost karierního růstu
možnost využívání resortních sportovních zařízení a ubytoven
příspěvky FKSP na dovolenou, sportovní či kulturní akce a na penzijní připojištění
ozdravný (lázeňský) pobyt v délce 14 dnů k upevnění tělesného a duševního zdraví

Chcete si splnit svůj sen a stát se příslušníkem Policie České republiky?
PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit přímo na vedoucího Obvodního oddělení Policie
České republiky ve Velké Bystřici npor. Mgr. Pavla Chrudinu, tel.: 974 766 760 (761), se sídlem na
Zámeckém náměstí č. 17 ve Velké Bystřici, případně na oddělení výkonu personálních činností
Územního odboru Olomouc na tel.: 974 766 400 (405) na adrese Žižkovo nám. č. 4, Olomouc.

