Drogi kandydacie/kandydatko,
Piszę w celu udzielenia informacji o pozycji Special Constabulary (dobrowolnej, półetatowej pomocy)
w policji hrabstwa South Yorkshire. Nasze służby są bardzo ważnym elementem pracy policji,
szczególnie jeśli chodzi o pracę w poszczególnych dzielnicach miasta. Są to służby dobrowolne,
pełnią jednak wszystkie funkcję wykonawcze na równi że zwykłymi służbami policji. Pracownicy
dobrowolni oraz zwykli umundurowani pracują razem, tworząc zgrany zespół, co buduje większą I
bardziej wykwalifikowaną grupę policjantów, skoncentrowanych na bardziej efektywnej pomocy w
dzielnicach. Mamy w tej chwili 440 członków tej służby i chcemy tą liczbę powiększyć.

Podczas naszego ostatniego programu rekrutacyjnego do pełnopłatnych i pełnoetatowych służb
umundurowanych, szukaliśmy kandydatów wewnetrzych z doświadczeniem w pracy policyjnej;
braliśmy również pod uwagę służby dobrowolne. Wielu kandydatów którzy zdobyli pełnopłatne
pozycję zaczęli w służbie dobrowolnej. Wiemy też, że doświadczenie i umiejętności zdobyte podczas
wolontariatu przekładają się na inne sfery życia zawodowego.

Policja South Yorkshire ma na celu stworzenie służb w pełni które reprezentują nasze społeczeństwo.
To oznacza, że chcemy zwiększyć liczbę policjatow pochodzących z mniejszości etnicznych. Jest to dla
nas ważne aby zgłaszali się do nas kandydaci z możliwie najszerszego grona; chcielibysmy, aby nasze
społeczeństwo widziało w służbach policyjnych reprezentantów swoich grup etnicznych, co ułatwi
komunikację. Wierzymy, że jest to najlepsze rozwiązanie.

Jednym że środków które stosujemy w celu ulepszenia naszych służb jest system partnerski, według
którego nowi i potencjalni pracownicy zawiązują współpracę z policjantem pochodzącym z
mniejszości etnicznej. Jego rola jest wdrożenie nowych pracowników w system angielski, łącznie z
pomocą w składaniu podań i pisaniu listu motywacyjnego. Z partnerem można skontaktować się
pisząc do SCBuddies@southyorks.pnn.police.uk.

Aby zostać Special Constabulary, należy mieć ukończone 18 lat i być obywatelem kraju Unii
Europejskiej, lub mieć nieograniczone prawo mieszkania na terenie UK. Do składania podań
zapraszamy mężczyzn i kobiety. Nasi dobrowolni pracownicy nie mogą mieć długów związanych z
bankructwem oraz otwartych spraw w sądzie. Posiadanie kartoteki kryminalnej może być
przeszkoda, ale jesteśmy gotowi rozważyć wyjątkowe sytuację.

Nowi kandydaci są dla nas ważna inwestycja. Wiemy, że im większy wkład, tym więcej zyskuje nasz
zespół, co umożliwia najlepsze wykonanie pracy. Wstępny trening trwa 13 tygodni i odbywa się
wieczorowo w tygodniu oraz w weekend. Trening który następuje potem obejmuje pracę “w
terenie” pod okiem doświadczonych policjantów. Oferujemy kombinację wiedzy teoretycznej i zadań
praktycznych. Nie wystawiamy nikogo na radzenie sobie z sytuacjami na ktore nie jest gotowy. Od
dobrowolnych pracownikow wymagamy poswiecenia conajmniej 16 godzin w tygodniu na prace z

nami. Wielu przekracza to minimum, szybko wdrażając się w tok policyjnej pracy, na meczach piłki
nożnej, patrolując ulice, w projektach zwalczających przestępczość.

Jeżeli interesuje Cię praca z policja jako Special Constabulary, lub chcesz dowiedziec się więcej o tej
pozycji, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.southyorks.police.uk. Na niej
znajdziesz więcej informacji na temat pracy z nami i daty dni otwartych, w które możesz spotkać się z
naszymi oficerami w miastach South Yorkshire. Podania przyjmujemy droga elektroniczną.

z poważaniem

