KPP KĘDZIERZYN KOŹLE
http://kedzierzyn-kozle.policja.gov.pl/ok/kpp-kedzierzyn-kozle/aktualnosci/17914,Zostan-jednym-z-nas-i-rozwijaj-swoje-pasje.
html
2020-09-27, 04:06

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS I ROZWIJAJ SWOJE PASJE!
Data publikacji 17.12.2019

Służba w Policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń
resortowych stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz realizowania swoich pasji. Ty
też możesz zostać policjantem. Cały czas trwa nabór. Podanie można całodobowo złożyć także u
dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.
Zakres zadań Policji i umiejętności potrzebnych stróżom prawa, są tak szerokie, że każda umiejętność, czy pasja stają
się przydatne w codziennej służbie. W tej służbie zakres zadań jest bardzo szeroki, a jej różnorodność umożliwia także
realizację wielu różnych pasji.
Przewodnicy psów, motocykliści z wydziału ruchu drogowego, dociekliwi kryminalni, dyżurni, policjanci zajmujący się
proﬁlaktyką nieletnich, funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą, dzielnicowi, technicy kryminalistyczni,
funkcjonariusze z zespołu rowerowego oraz policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego - dla wielu z nich obowiązki
służbowe i zadania jakie są przed nimi stawiane, są także okazją do rozwijania swoich zainteresowań, łączenia hobby z
pracą, a także zdobywania zupełnie nowych doświadczeń
Służba w Policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość
poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach.
Zostając policjantem, tworzysz ponad 100 - tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo
wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian.
Spróbuj, bo naprawdę warto. Być może w ten sposób spełnisz również swoje ukryte marzenia. Policjant, to zawód
dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliłeś pomocy, bywa bezcenna.

Przypominamy!
Dokumenty można składać w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu przy ul. Powolnego 3, pokój numer 5;
w poniedziałki - godz. 8.00-16.00
wtorki i czwartki - w godz. 9.00-14.00
nr telefonu 77 4222150, 77 4222151 lub 77 422 21 58 oraz w komendach powiatowych Policji województwa opolskiego
w komórkach kadrowych codziennie w godzinach urzędowania.
Od stycznia tego roku podanie można także całodobowo złożyć u dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w
Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 18 i u dyżurnego Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul.
Racławickiej 3.

