
Teideal an phoist: ionadaí seirbhísí iarrthóirí 

Lonnaithe: Dún Dealgan, Co. Lú, Éire 

Achoimre 

Má tá deis ar leith á lorg agat lastigh de sheirbhísí custaiméara, post a thugann dúshlán leanúnach 

duit, post a thugann deis taithí nua a bhaint amach agus a bheith ag obair le foireann dhomhanda, is 

dócha mar sin gurb é Prometric an áit cheart duit. Is iad an t-iarrthóir an custaiméar, ó thaobh 

Fhoireann Sheirbhísí Custaiméara Prometic de. Cuirfidh an té a cheapfar sa ról seo seirbhís áirithinte 

agus fiosrúcháin ar fáil d’iarrthóirí atá ag iarraidh scrúduithe a chur in áirithint lastigh de Chanéil 

tástála Prometric. 

Tá folúntas ar fáil ó Prometric ar fhoireann seirbhísí iarrthóirí ina n-oifigí atá ar ard-chaighdeán i 

nDún Dealgan. Tá iarrthóirí de dhíth a bhfuil líofa sa Bhéarla chomh maith leis an nGaeilge. 

Eolas agus Taithí 

- Cabhair a thabhairt d’Iarrthóirí leis an bpróiseas clárúcháin agus sceidealaithe 

- Bheith idirgníomhach le hiarrthóirí, i slí proifisiúnta 

- Ard-chaighdeán oibre a choimeád 

- Glaochanna a fhreagairt ar chaighdeán ár gcliaint, trí chaighdeán ard i dtaobh déileála le 

glaochanna a choimeád a sroicheann le spriocanna uimhreacha an chomhlachta 

- Treoracha agus polasuithe a rinneadh idir Prometric agus a gcliaint nó pairtnéirí a leanúint agus 

cinntiú go ndéantar uasdátú rialta orthu 

- Bheith idirgníomhach le gníomhaíochtaí Sheirbhísí Iarrthóirí Prometric a chuireann le fás agus 

forbairt an ghnólachta agus ioncaim 

- Bheith cumarsáideach agud rannpháirteach i gcruinnuithe foirne ionas gur féidir dea-cleachtaithe a 

roinnt, modhanna oibre, polasuithe agus cliaint 

- 1:1 leanúnach le do mhaoirseoir 

- Ag déanamh athbhreithnithe ar phroisis agus ag cur feabhas ar éifeachtúileachtaí 

Gnáth-lá i saol an ionadaithe seirbhísí iarrthóirí 

- Ag caitheamh an lae ag cabhrú le hiarrthóirí tástáileacha tábhactachta a dhéanamh 

- Ag dul i ngleic le dúshláin nua go laethúil nach raibh tú ar an eolas futhu, ag cinntiú ag an am 

céanna go bhfuil an méad is mó taithí á baint amach ag na hiarrthóirí 

- Ag comhoibrú lenár bhfoireann ar an talamh agus inár suíomhanna éagsúla sa Mhalaesia, san Ind 

agus sna SAM. 

- Ag caitheamh hataí éagúla le malartú a dhéanamh idir theangacha agus chliaint ó thaobh 

glaochanna de. 

- Páirt a ghlacadh i dtionscadail bhreise agus glacadh le freagrachtaí breise lasmuigh de do chuid 

freagrachtaí féin le feabhas agus forbairt a chur ar do chuid scileanna féin 

- Cruinnithe foirne le do chuid smaointe a chur faoi bhráid don fhoireann ceannasaíochta 

 

Cáilíochtaí agus Scileanna 

- 2-3 Bhliana caite mar Ionadaí seirbhísí custaiméara 

- Líofacht sa Ghaeilge agus sa Bhéarla 

- Ard-teist bainte amach 

- Scileanna cumarsáide, idirphearsanta agus scríofa ar ard-chaighdeán 

- Cur chuige proifisiúnta agus iontaofa 

- Comhbhá agus cumas ar leith le riachtanais an iarrthóra a thuiscint 

- Spreagúil ó thaobh an ghnólachta de agus na seirbhísí a chuirtear ar fáil ag an nGnólacht 

- Paiseanta faoi sheirbhísí iarrthóirí agus conas gur féidir leis dul i bhfeidhm ar shaoil dhaoine 



- Iontaofa 

- Sárscileanna eagrúcháin 

- Solúbtha agus go maith ag obair le foireann 

- Scileanna ríomhaireachta maithe ar Windows (MS Office, Word, srl) 

- Ábalta obair a bhaint amach as a stuaim féin, fadbhanna a réiteach agus déileáil go foighneach le 

custaiméirí 

 

Achoimre ag an nGnólacht  

Is fochomhlacht é Prometric de chuid ETS agus is soláthraí ar leith é ó thaobh measúnaithe agus 

tástála ar chumas-teicneolaíochta a chur ar fáil. Tugann na forbairtí tástála agus réitigh sheachadta 

tástála a chuirtear ar fáil ag an nGnólacht ar ard-chaighdeán margaidh deis do chliaint forbairt a 

dhéanamh ar chláir thástála domhanda agus iad a sheoladh, chomh maith le torthaí cruinne a chur 

ar fáil i dtaobh na gclár éagsúil de agus ó thaobh chaighdeán feidhmíochta de. Déantar forbairt, agus 

seachaid ar tástáileacha in Prometric agus cuirtear breis is ocht milliún tástáil ar fáil chuile bhliain in 

ainm níos mó ná 350 cliant sna margaidh acadúla, chorparáideacha, airgeadas, margaidh an rialtais, 

shláinte, phroifisiúnta agus IT. Cuirtear tástáileacha ar fáil go héifeachtúil ag baint úsáid as gréasán 

leathan de na mílte ionaid tástála. 

Tá ceannáras Prometric lonnaithe in Baltimore, Maryland, ach tá sroich Prometric ar fáil ar fud fad 

an domhain. Tá oifigí Prometric ar fáil i 15 thír; Éire, an Ind, an tSeapáin agus an Mhalaesia san 

áireamh, chomh maith le timpeall 160 ionad ar fud fad an domhain. Tugtar deis sna hacmhainní a 

chuirtear ar fáil ar fud na cruinne seirbhís níos fearr ná aon cheann eile ar domhan a chur ar fáil do 

chliaint a bhfuil a scrúduithe ar fáil dóibh ó Prometric agus sna hionaid a mbualann cliaint isteach 

orthu leis na scrúduithe a dhéanamh iontu. 

 

Is féidir CV a sheoladh go Alison.byrne@prometric.com más spéis leat sa phost. 
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