Polak w Northampton

Wywiad z Polk� pracuj�c� w Northamptonshire Police

<h3><br /></h3><h3>My�lisz o pracy w policji?</h3><p> </p><h3>Przeczytaj wywiad z jedn� z naszych
Rodaczek, pracuj�cych w Northamptonshire Police.</h3> <p> </p><p>Wywiad z Aleksandra Richards, Response
Officer w Policjii w Northampton. Rozmowa przeprowadzona przez Kamile Poole, Positive Action Officer z Policji w
Northampton. </p><p> </p><p>KP: <em>Aleks, opowiedz nam o sobie, jak d�ugo ju� jeste� w UK, od kiedy jeste�
w Policji, co robi�a� wczesnej? </em></p><p>AR: Do Anglii przyjecha�am 12 lat temu z moim synkiem, który
mia� wtedy 6 miesi�y, i na pocz�tku mieszka�am w Bedford. W Policji jestem od roku. Zanim zacz�m te prace,
zawsze pracowa�am na ca�y etat w ro�nych rolach: w transporcie jako „legal compliance manager”, zajmowa�am
si�serwisami, rozmowami z DVLA, DVSA; wsze�niej jako t�umacz dla wydzia�u sprawiedliwo�ci, s�dów i
policji – ale zawsze chcia�am by�po drugiej stronie i byc Policjantka. </p><p> </p><p>KP: <em>Co zmotywowa�o
ci�do podj�ia pracy w policji?</em></p><p>AR: Ja zawsze chcia�am by�policjantka, urodzi�am si� �eby to
robi� Kiedy by�am mala i rodzice/ dziadkowie pytali kim chce by�kiedy dorosn� ja zawsze mówi�am ze chce by
policjantka. Wtedy mówili mi ze zmieni�zdanie kiedy dorosn� ale dla mnie to zawsze by�o moja pasja i teraz robi
to o czym zawsze marzy�am. </p><p>Zawsze bardzo chcia�am pomaga�ludziom, jest to moja pasja i kiedy widz
ludzkie cierpienie i niedole, pobudza mnie do do dzia�ania i chce zmieni�ich los na lepsze – praca w policji naprawd
mi to umo�liwia. </p><p> </p><p>KP: <em>Co musia�a� zrobi� �eby dosta�si�do policji?</em></p><p>AR:
Po pierwsze, zawsze sprawdza�am strony policji (northantspolice.co.uk, Facebook, Twitter), �eby dowiedzie�si
kiedy rekrutacja jest otwarta. Nast�nie musia�am z�o�y�podanie i przej��przez kilka etapów rekrutacji:
</p><p>Assessment centre - praktyczny etap gdzie kandydat musi rozwi�za�kilka praktycznych zada�i scenariuszy,
które mo�e napotka�w pracy jako policjant. Jest to bardzo d�ugi, wymagaj�cy i wyczerpuj�cy dzie�na który
trzeba sie przygotowa�psychicznie i fizycznie, ale naprawd�daje on tez zasmakowa�sytuacji, których policjant
mo�e do�wiadczy�w �yciu. </p><p>Rozmowa kwalifikacyjna - to tylko 40 minut i kilka pyta�w bardzo przyjaznej
atmosferze. Bardzo si�denerwowa�am przed rozmowa, ale jak tylko si�one zacz�, panel rekrutacyjny pomóg� mi
si�zrelaksowa�i rozmowa by�a bardzo przyjemna, bardzo fajna atmosfera. </p><p>Nast�nie, musia�am zda
"fitness tests", testy sprawno�ciowe. Nie by�y one trudne-bieganie przez 3.5 minuty od �ciany do �ciany oraz
"push-pull", odepchniecie i przyci�gni�ie 34-35kg, ale je�eli kto� nie �iczy regularnie, to bardzo doradzam trening
przed testem. </p><p>Pó�niej by� test medyczny - badanie wzroku, mierzenie ci�nienia. </p><p>Trzeba równie�
przej��przez "vetting", czyli sprawdzenie przesz�o�ci i afiliacji kryminalnych, oraz historii finansowej (jak
bankructwo). </p><p>Kiedy dosta�am ofert�pracy, musia�am przej��przez 17 tygodni treningu, który odby� si
na uniwersytecie. Byl to naprawd�niezapomniany czas, by�o to �wietne, wyk�adowcy i trenerzy s� niesamowici,
bardzo mili i naprawd�maja tyle wiedzy i byli bardzo przyja�ni i pomocni. </p><p>Proces rekrutacji wymaga
przygotowania - ja osobi�cie naby�am ksi��ki i przestudiowa�am ró�ne strony internetowe, ale mo�liwe jest
równie� zapisanie si�na warsztaty organizowane przez policje, które pomog� si�przygotowa� </p><p>Podanie
pisemne, które jest pierwszym krokiem, jest BARDZO wa�ne. Trzeba uwa�nie czyta�pytania i upewni�si� ze si�je
rozumie, bo niektóre s� podchwytliwe. Trzeba równie� da�wyczerpuj�ce odpowiedzi i sprawdzi�cale podanie zanim
si�je wy�l� bo jest to naprawd�wa�ny krok, który zadecyduje o tym czy przejdzie si�do nast�nego etapu.
</p><p>Oczywi�cie znajomo��j�yka angielskiego na dobrym poziomie jest niezb�na, i wymagane s� równie�
kwalifikacje, które s� odpowiednikiem polskiej matury, lub - je�li kto� kszta�ci� si�tutaj - NVQ level 3. </p><p>
</p><p>KP:<em> Jakie role wykonywa�a� do tej pory w policji?</em></p><p>AR: Wi�szo��mojej kariery
sp�zi�am na "response", ale mia�am równie� dwu-tygodniowe do�wiadczenie w zespole FIT (Force Investigation
Team), gdzie zajmowa�am si�dochodzeniami. </p><p> </p><p>KP:<em>Jaki jest twój typowy dzien? Gdzie jest
twoja stacja?</em> </p><p>AR: Teraz jestem w Weston Favell, ale na pocz�tku by�am na stacji w Towcester i
nast�nie w Daventry. </p><p>Zale�y, która zmiana - dniówka jest bardzo ró�na od nocki, bo w ci�gu dnia spotykam
si�z innymi przest�stwami ni� w nocy. Wiec w ci�gu dnia, przychodz�do pracy, zak�adam mój mundur, i mamy
grupowe spotkanie gdzie dowiadujemy si�co si�dzia�o na poprzedniej zmianie. Po tym spotkaniu dostajemy
incydenty, którymi b�ziemy si�zajmowa�w ten dzie� na przyk�ad, je�eli to jest incydent na poziomie 2, mamy
czas, �eby przeczyta�notatki z kontroli (gdzie ludzie dzwoni� na 101 lub 99, �eby poinformowa�o wypadkach i
incydentach). Je�eli jest to incydent pierwszego stopnia, to musimy od razu jecha�i si�tym zaj�� bo jest to bardzo
pilne, gdzie jest zagro�enie dla �ycia lub zdrowia. W ci�gu dnia z regu�y jedziemy do wypadków samochodowych,
przemocy domowej, osoby zagubione. A w nocy w�amania, napa�ci, ataki, no i równie� przemoc domowa. </p><p>
</p><p>KP:<em>Co jest najlepsze w tej pracy?</em></p><p>AR: To, �e nigdy nie wiem co si�dzisiaj zdarzy.
Ka�dy dzie�jest inny i ka�dego dnia robi�wiele ró�nych rzeczy, nigdy nie ma nudnego dnia. Kiedy widz�ze
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pomagam ludziom, kiedy ich sytuacja zmienia si�na lepsze, poniewa� im pomogli�my - to jest równie� niesamowite
uczucie. Poza tym, ludzie z którymi pracuj�- sp�zamy razem wiele czasu i do�wiadczamy podobnych rzeczy w
pracy, wiec s� oni dla mnie jak rodzina, i wiem ze zawsze mo�emy na siebie liczy� No i jak wspomnia�am
wcze�niej, ka�dego dnia robi�to o czym zawsze marzy�am. </p><p> </p><p>KP: <em>Z jakimi wyzwaniami
spotykasz sie w tej roli?</em></p><p>Dla mnie osobi�cie najwi�szym wyzwaniem jest kiedy widz� ze ludzie
cierpi�, zw�aszcza dzieci. Poza tym, obawia�am si� ze b��c obcokrajowcem, mówi�c z akcentem, ludzie zw�aszcza przest�cy - zorientowaliby si�i by�abym obiektem obelg lub wrogo�ci, ale mog�szczerze powiedzie�
�e tego nie do�wiadczam. </p><p> </p><p>KP: <em>Jak zach�i�aby� innych do ubiegania si�o prace w policji?
</em></p><p>AR: Przede wszystkim, je�eli kto� chce by�w Policji, zawsze o tym my�la� albo marzy�, to
naprawd�zach�am, �eby z�o�y�podanie. Jest to bardzo satysfakcjonuj�ca praca, cz�to wymagaj�ca i ci�a, ale
naprawd�wida�jej owoce. Policja w Northampton jest bardzo przyjaznym i pe�nym wsparcia miejscem pracy, które
otwiera wiele mo�liwo�ci. Nie wa�ne kim jeste� i sk�d pochodzisz, ka�dy jest doceniany za umiej�no�ci, które
przynosi. Oczywi�cie dwuj�yczno��jest wielka zaleta i cz�to si�przydaje, ale najwa�niejsza jest pasja i poci�g,
�eby s�u�y�i chroni�spo�eczno�� </p><p> </p><p>KP: Dzi�uj�Aleks, to naprawd�dobry wgl�d w twoja
role i co zrobi� �eby pracowa�w Policji. </p><p> </p><p> - - - - - - - - - -</p><p>W tym momencie rekrutacja jest
ca�y czas otwarta i mo�na sk�ada�podania na stronie internetowej:
http://northants.police.uk/page/student-officer-recruitment-0</p><p>Osoby zainteresowane praca w Policji, jako
Policjant czy tez w innych rolach, mog� si�równie� skontaktowa�bezpo�rednio ze mn� (Kamila Poole) droga
emailowa na PositiveAction@northants.pnnpolice.uk. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>
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