
 

Comhordaitheoir Seó Bóthair 

 

Tá clú agus cáil ar Chonradh na Gaeilge mar eagras deonach atá tiomnaithe do chur chun cinn 
na Gaeilge ar fud na cruinne. Bunaithe ag Dubhghlas de hÍde, Eoin Mac Néill agus eile é in 1893, 

tá an eagraíocht ar thús cadhnaíochta in athbheochan úsáid na teanga agus ag múscailt spéise 

sa Ghaeilge agus sa chultúr Gaelach ó shin i leith. 
 

Tá sé i gceist ag an gConradh seó bóthair a eagrú arís in 2017/18 le tacaíocht ón Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta. Cuirfear an seó bóthair ar fáil do scoileanna, clubanna óige, grúpaí 

pobail, srl.. Déanfaidh an Seó Bóthair cur síos ar na féidearthachtaí agus na deiseanna 

fostaíochta agus eile a bhaineann leis an nGaeilge. Déanfar seo trí cheardlanna idirghníomhacha 
a eagrú leis an spriocphobail.  

 
Cur síos ar an bpost  

Faoi cheannas an Stiúrthóra Forbartha agus Buanchoiste an Chonartha, beidh de dhualgas ar an 
Comhordaitheoir Seó Bóthair na dualgais a leanas a chomhlíonadh: 

 Seó bóthair 2017 a eagrú 

 Cuairteanna a ghlacadh ar scoileanna, clubanna óige, grúpaí pobail, coláistí samhraidh 

agus eile 

 Cabhrú leis an scéim ‘An Gaelbhratach’ i bpáirt le Gael Linn 

 Cabhrú leis an imeacht mór ‘Gaeilge 24’ a eagrú sna scoileanna go príomha 

 Deiseanna fostaíochta agus cúrsaí tríú leibhéal Gaeilge a chur chun cinn 

 Ceardlanna a éascú agus a chomhordú 

 Ábhair bolscaireachta a chur le chéile 

 Na meáin chumarsáide agus na meáin shóisialta a úsáid leis an Seó Bóthair a chur chun 

cinn 
 Dualgais eile de réir mar is gá 

 

Cur síos ar an té a cheapfar 
 Cáilíocht 3ú leibhéal sa Ghaeilge nó a chomhionann de thaithí 

 Caighdeán maith Gaeilge, idir labhartha agus scríofa  

 Ardscileanna cur i láthair / caint poiblí  

 Scileanna láidre idirphearsanta 

 Scileanna maithe eagrúcháin, ar a n-áirítear  

o scileanna ríomhaireachta 
o scileanna bainistíocht ama/pleanála 

 Ceadúnas tiomána iomlán agus teacht ar charr 

 

Spriocdháta:  

Is gá CV agus litir chumhdaigh a chur chuig post@cnag.ie faoi Dé hAoine, 18 Lúnasa 2017 
ag 11.00r.n. 

 
 

 

Eolas eile:  
 Conradh sealadach ó mhí Mheán Fómhair 2017 go 31 Lúnasa 2018 a bheidh i gceist leis 

an bpost seo 

 Tuarastal – pro rata d’Oifigeach Cléireachais: €20,859 

 Beidh na hagallaimh don phost seo ar siúl Dé Céadaoin, 23 Lúnasa, in Uimhir 6, Sráid 

Fhearchair 
 Beidh an post seo lonnaithe i mBaile Átha Cliath ach beidh taisteal le déanamh 

 Bíonn Conradh na Gaeilge ag feidhmiú ar bhonn uile-Éireann & bíonn cúraim uile-Éireann 

ag gach fostaí dá réir sin 
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