
Kodėl turėčiau prisijungti prie „An Garda Síochána“?
Viešosios tvarkos apsauga - įdomus darbas, keliantis unikalių reikalavimų. Tai iššūkius keliantis ir 
jaudinantis vaidmuo, nuolat suteikia naujų ir įdomių patirčių.

Šiuolaikinė viešosios tvarkos apsauga apima žymiai daugiau nei nusikaltimų prevencija. Nusikaltimų 
baimės mažinimas ir bendradarbiavimas su bendruomenėmis - teigiamų pokyčių raktas ir visų piliečių 
gyvenimo kokybės gerinimas.

Kaip „An Garda Síochána“ darbuotoja(s), dirbsite priešakinėje linijoje, palaikydami nukentėjusius asmenis 
ir liudininkus (-es), patikindami ir įkvėpdami pasitikėjimo. Taip pat galėsite proaktyviai prisidėti prie savo 
rajono, kurti santykius ir pasitikėjimą bendruomenėje.

Jūsų mokymai suteiks jums visas reikiamas priemones, kad atliktumėte visas reikiamas funkcijas ir 
užduotis, kurių tikimąsi iš policijos pareigūnų mūsų nuolat besikeičiančioje visuomenėje. Viešosios 
tvarkos apsauga, iš esmės, yra gerai apmokama ir taip pat jums bus mokamas konkurencingas darbo 
užmokestis ir patrauklūs priedai.

Tačiau norėdami pasiekti stažuotojo etapą, turite pereiti griežtą atrankos procesą, skirtą įvertinti, ar turite 
savybių, reikalingų norint tapti sėkmingu „An Garda Síochána“ specialistu (-e).

Baigę mokymus, „An Garda Síochána“ suteikia galimybę dirbti įvairiose srityse, įskaitant įprastines 
policijos pareigas arba labiau specializuotus padalinius, tokius kaip bendruomenės policija, kelių policija, 
viešoji tvarka, detektyvo pareigos, organizuoto nusikalstamumo, sukčiavimo ir narkotikų teisės 
pažeidimų tyrimus.

„An Garda Síochána“ yra įsipareigojusi sukurti policijos tarnybą, kuri atstovautų visas įvairialypes Airijos 
bendruomenes ir aktyviai ragintų teikti prašymus visų reikalavimus atitinkančių kandidatų.
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Ar kada nors galvojote apie karjerą 
„An Garda Síochána“?  
„An Garda Síochána“ ieško kandidatų (-čių), turinčių įvairius 
įgūdžius - mums reikia JŪSŲ turimų įgūdžių.

Raginame JUS ir visų socialinių sluoksnių gyventojus prisijungti 
prie mūsų, kad geriau atstovautume bendruomenes, kurioms 
tarnaujame. 

Ieškome įvairovės, kurią atstovaujate.

Teigiamas skirtumas
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Norėdama(s) būti atrinkta(s) studentu (-e) policijos kolegijoje, 
kandidatas privalo:

Būti gerai charakterizuojama(s).

Turėti registruoto gydytojo(-s) medicininę pažymą (kaip nurodo 
komisaras), būti geros sveikatos, tvirto kūno sudėjimo ir būti tinkamas �ziškai 
ir protiškai atliekant tarnybos pareigūno (-ės) pareigas.

Išlaikyti Fizinės kompetencijos testą ir kitus testus, kuriuos gali nustatyti 
komisaras.

Būti nuo 18 m. iki 34 m. amžiaus. 
(Būti 18 m., bet iki 35 m. amžiaus vidurnaktį 2022 m. kovo 16 d.).

Būti ES šalies narės, EEE valstybės, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Jungtinės Karalystės ar Šveicarijos Konfederacijos piliečiu (-te) ar a pabėgėlis 
(-ė), ar tokio asmens šeimos narys, turintis galiojančią pabėgėlio deklaraciją ir 
ji galioja „Garda Recruit“ atrankos ir priėmimo proceso metu, arba tokiam 
asmeniui suteikta papildoma apsauga, arba tokio asmens šeimos narys, 
turintis galiojančią papildomos apsaugos deklaraciją ir ji galioja per visą 
„Garda Recruit“ atrankos ir priėmimo procesą, arba vienerius metus 
nepertraukiamai gyveno nurodytose valstybėse ir per 8 metų iki to 
laikotarpio teisėtai gyveno nurodytose valstybėse 4 metus.

Turėti Airijos brandos atestatą, kuriame mažiausiai „Ordinary 
Level“ (Įprastinio lygio) penkerių dalykų įvertinimas siektų D3 ar 
O6, arba turėti 5 lygio „Major award“ (120 kreditų) pagal Nacionalinę 
kvali�kacijos programą (NKP), arba turėti pripažintą kvali�kaciją (5 lygio ar 
didesnę), palyginamą pagal anksčiau nurodytas kvali�kacijas, kaip nustato 
Airijos kokybės ir kvali�kacijų tarnyba (QQI).

Mokėti airių ir (arba) anglų kalbą. 

Prieš įstodami į Policijos kolegiją, privalėsite atsisakyti visų 
ankstesnių darbų ir negalėsite laikinai nutraukti tokios darbinės 
veiklos. 

KAS GALI PRISIJUNGTI
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