
Bainisteoir Ionaid pháirt-aimseartha Club Chonradh na Gaeilge á lorg againn faoi láthair. Tuilleadh eolais 
thíos.  
Agus is mian linn painéal a chur le chéile do dhaoine ar spéis leo oibriú taobh thiar den bheár ag imeachtaí 
- seol ríomhphost chugainn runai@anclub.ie 

Ról: 
Beidh freagracht iomlán ag an mBainisteoir ar Chlub Chonradh na Gaeilge a bhainistiú, a riaradh agus a 
chur chun cinn i gcomhpháirtíocht leis na hiontaobhaithe agus leis an gcoiste stiúrtha. Is ról solúbtha é seo 
(10 uair an chloig in aghaidh na seachtaine) a bheadh in oiriúint do dhuine ar spéis leo taithí a fháil san 
earnáil dhíolachán agus fháilteachas. Taithí iontach atá ann do dhuine ar spéis leo forbairt a dhéanamh ar 
scileanna bainistíochta, scileanna cumarsáide agus scileanna margaíochta. 

Dualgais: 
-Is iad na dualgais a bhaineann le ról an Bhainisteora Ionaid ná: 
-Freagracht iomlán a ghlacadh ar reáchtáil laethúil an chlub.  
-Bainistiú ar fhoireann an Chlub: Baill foirne nua a earcú, traenáil a chur ar fáil agus clár-ama oibre a 
reáchtáil do na baill foirne. 
-Bainistiú ar stoc a Chlub, ordaithe a dhéanamh agus glacadh le seachadtaí. 
-Monatóireacht ar cúrsaí airgid sa chlub: teacht isteach, caiteachas srl.  
-Freagracht a ghlacadh ar Chlub Chonradh na Gaeilge ar na meáin shóisialta. 
-Comhoibriú le Coiste Chlub Chonradh na Gaeilge mar gheall ar imeachtaí a reáchtáil agus a óstáil. 

Taithí Ábhartha: 
-Taithí bainistíochta i suíomh oibre.  
-Taithí ag ceannach stoc agus ag comhordú ordaithe. 

Sonraíocht Duine: 
-Taithí san earnáil dhíolachán agus fháilteachas 
-Ardchaighdeán líofachta sa Ghaeilge. 

Tuilleadh eolais: 
-Is grúpa pobail deonach é Club Chonradh na Gaeilge a bhfuil sé mar aidhm aige caidreamh sóisialta, 
siamsaíocht agus caitheamh aimsire a chur ar fáil do dhaoine trí mheán na Gaeilge. Chuige sin, tá spás ar 
cíos againn ina mbíonn breis is céad imeacht sa bhliain. 

-Tuilleadh eolais ar fáil ó runai@anclub.ie nó 087-6428404 

-Spriocdháta d’iarratais: 08/09/17 
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