
 

 

 

 

Folúntas 

Cúntóir a bhfuil Gaeilge aige/aici (bainisteoir comhad parlaiminteach), Parlaimint na 

hEorpa, an tAonad um Cháilíocht Reachtaíochta A, an Bhruiséil 

Is mian linn cúntóir a bhfuil Gaeilge aige/aici a earcú mar ghníomhaire sealadach agus tá 

gairm ar léiriú spéise ó iarrthóirí oiriúnacha á heagrú againn anois. 

Mar bhainisteoir comhad parlaiminteach i Stiúrthóireacht na nGníomhartha Reachtacha, 

bheifeá i do bhall de stiúrthóireacht ilteangach mhór atá freagrach as seirbhísí dréachtaithe 

reachtacha a chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa ag gach céim den nós imeachta 

parlaiminteach, as téacsanna reachtacha arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa sa suí 

iomlánach a ullmhú agus a fhoilsiú, agus as bailchríoch a dhéanamh ar reachtaíocht i ngach 

ceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh. 

Mar bhall den fhoireann Ghaeilge, bheifeá freagrach freisin as leagan Gaeilge na dTéacsanna 

arna nGlacadh ag Parlaimint na hEorpa a fhoilsiú agus as bailchríoch a dhéanamh ar 

ghníomhartha reachtacha i nGaeilge, dhéanfá raon leathan téacsanna reachtacha i nGaeilge 

agus i mBéarla a ullmhú, a sheiceáil agus a fhoilsiú, agus bheifeá freagrach go neamhspleách 

as téacsanna neamhreachtacha arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa i nGaeilge a ullmhú 

agus a fhoilsiú, i dtimpeallacht oibre a ghluaiseann go tapa agus atá dírithe ar spriocanna agus 

ar an tseirbhís, trí úsáid a bhaint as uirlisí TF nua-aimseartha. 

Riachtanais: 

Beidh cur amach grinn ar an nGaeilge, scileanna Béarla láidre agus scileanna TF an-mhaith 

ag an iarrthóir is fearr. Tá duine á lorg againn atá solúbtha agus dírithe ar an bhfoireann, a 

ghlacann freagracht air/uirthi féin, a oibríonn go neamhspleách le cur chuige atá dírithe ar an 

tseirbhís agus atá compordach bheith ag obair i dtimpeallacht ilteangach. Tairgimid 

timpeallacht oibre fhuinniúil, chomhghleacúil i gcroílár ghníomhaíochtaí reachtacha agus 

ghníomhaíochtaí suí iomlánaigh Pharlaimint na hEorpa. 

Sprioc chun léiriú spéise a chur isteach: 31 Deireadh Fómhair 2017 

Is é is dóiche de go n-eagrófar agallaimh i Mí na Samhna 2017 agus táthar ag súil go dtosódh 

iarrthóir a n-éireoidh leis/léi le linn na chéad mhíonna de 2018. Tairgeann na hinstitiúidí 

Eorpacha pacáistí tuarastail atá an-iomaíocht. 

Ba cheart léiriú spéise ina mbeidh litir chlúdaigh agus CV, an dá cheann dréachtaithe i 

nGaeilge, a chur chuig: Peter.Vavrik@ep.europa.eu 

 


