
  

 
 

Oifigeach Tionscadail SAFER 
Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall 

Tá Údarás na Gaeltachta, i gcomhar le páirtnéirí eile Eorpacha, páirteach i dtionscadal SAFER 

- clár forbartha atá dírithe ar éifeachtúlacht, ar phróisis nua agus ar dheiseanna fáis a 

chruthú san earnáil bhiamara.  Déanfar é seo trí úsáid teicneolaíochta agus nuálaíocht a 

neartú agus trí comhoibriú trasnáisiúnta san earnáil, a spreagadh agus a chothú. Tá SAFER á 

mhaoiniú faoi chlár INTERREG (AA) de chuid an Aontais Eorpaigh.   
 

An Ról:  
Conradh ar feadh tréimhse suas go trí bliana atá i gceist leis an bpost. 
 

Beidh an té a c(h)eapfar freagrach as comhordú a dhéanamh ar chlár oibre SAFER sa 
Ghaeltacht agus as tacú le forbairt na hearnála biamara sa Ghaeltacht. 
 

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine cumasacha leis na scileanna, cáilíochtaí agus an réimse 
taithí seo a leanas: 

 Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal i réimse gnó nó i réimse ábhartha eile 

 Tuiscint agus taithí ar an earnáil bia agus biamara in Éirinn 

 Tuiscint agus taithí ar bhainistiú tionscadail agus ar fheidhmiú chláir infheistíochta i 
gcomhar le heagrais eile stáit, le gnóthaí príobháideacha agus le heagrais pobail 

 Taithí i mbainistiú buiséid agus i monatóireacht ar fheidhmiú chláir oibre 

 Tuiscint mhaith ar chúrsaí gnó agus ar fhorbairt áitiúil agus réigiúnach 

 Scileanna ábhartha taighde, anailíse agus réiteach tuairiscí  

 Sár-scileanna cumarsáide, comhordaithe agus idirphearsanta 

 Caighdeán ard Gaeilge agus Béarla, idir labhartha agus scríofa 

 Teanga Eorpach (ina bhuntáiste) 

 Ceadúnas iomlán reatha tiomána. 
Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in Áislann Ghaoth Dobhair, Gaoth Dobhair, Co. Dhún 
na nGall. Íocfar scála tuarastail idir €40,000-€45,000 sa bhliain ag brath ar cháilíochtaí 
agus taithí. 
Seoltar iarratas mar aon le Curriculum Vitae, roimh 4.i.n hAoine 19ú Eanáir 2018 chuig:  

An Rannóg Acmhainní Daonna, Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe. 
Teil: 091 503100   Ríomhphost: o.nicanri@udaras.ie 

Is fostaitheoir comhionannais deiseanna é Údarás na Gaeltachta agus is í an Ghaeilge a 
theanga oibre. 
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