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Już niedługo zasilą szeregi podlaskiej Straży Granicznej

Michał Bura
05.07.2022

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej już po raz kolejny w tym roku
został przeprowadzony drugi etap postępowania kwalifikacyjnego dla
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży
Granicznej.

Czwartego lipca br. w komendzie oddziału do kolejnego, kończącego już prawie procedurę
rekrutacji przystąpiło 27 osób. Kandydaci do służby musieli zmierzyć się z testem z wiedzy
ogólnej, z języka obcego oraz sprawności fizycznej. W sumie wynik pozytywny z drugiego
etapu otrzymało 24 kandydatów przed którymi jeszcze tylko komisja lekarska i być może
już wkrótce osoby te zasilą szeregi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Służba  w  Straży  Granicznej  to  perspektywa  ciągłego  doskonalenia  zawodowego,
możliwość wyboru specjalizacji np. technika kryminalistyki, eksperta do spraw fałszerstw
dokumentów, kradzionych pojazdów czy przewodnika psa służbowego. Funkcjonariusze
Straży Granicznej biorą również udział w misjach międzynarodowych organizowanych w
ramach umów bilateralnych z innymi krajami np. Macedonią lub przez Agencję Frontex
m.in.  w Grecji,  Bułgarii  oraz we Włoszech.  To dodatkowo atrakcyjne wynagrodzenie,
prawa emerytalne po 25 latach służby, nagrody roczne, motywacyjne i jubileuszowe. Z
dniem 1 stycznia 2022 r. zniesiona została granica wieku do 35 lat. Także, od 1 stycznia
2022 roku osoby, które chcą ubiegać się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej mają
możliwość ustalenia terminu złożenia dokumentów za pomocą modułu „Nabór do służby w
SG”.

Przypominamy, że Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób
ciągły nabór do służby. W tym roku planowane są jeszcze przyjęcia kolejnych osób. Jeżeli
myślisz  o  stabilnym zatrudnieniu,  dodatkowo chcesz połączyć pasję  z  wykonywaniem
codziennych  obowiązków  służbowych  i  chcesz  się  rozwijać,  to  służba  w  Podlaskim
Oddziale Straży Granicznej jest właśnie dla Ciebie. Dołącz do Nas. Czekamy na Ciebie!

Wszelkie  informacje  dotyczące  rekrutacji  można  znaleźć  na  stronie  internetowej
Podlaskiego  Oddziału  Straży  Granicznej  w  zakładce  nabór.
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