
    

 

                           

Taighdeoir Comhlach 

Fios Físe – Tionscadal Taighde Craoltóireachta Gaeilge 

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge 

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 

Ref. No. NUIG-042-18 

 

Fáilteoidh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh roimh iarratais ar phost mar 
Thaighdeoir Comhlach leis an Tionscadal Taighde Craoltóireachta Gaeilge, Fios Físe.  Post 
lánuaireanta ar chonradh 18 mí a mhairfidh idir 1 Aibreán 2018 – 1 Deireadh Fómhair 2019 atá i 
gceist.  Tá Fios Físe á mhaoiniú ag TG4 agus ag RTÉ. 
 
Fios Físe 
Tionscadal taighde craoltóireachta é Fios Físe a fhiosraíonn dearcadh Phobal Labhartha na Gaeilge 
i leith TG4 agus RTÉ Raidió na Gaeltachta.  Mar chraoltóirí poiblí a bhfuil cúram ar leith leagtha 
orthu maidir le pobal labhartha na Gaeilge tá sainspéis ag TG4 agus ag RTÉ Raidió na Gaeltachta 
i dtuairimí an spriocphobail seo.  Baileoidh Fios Físe eolas cainníochtúil agus cáilíochtúil ó phainéal 
lucht éisteachta agus féachana, ar líne. ar bhonn seachtainiúil.  Tógfaidh comhdhéanamh an phainéil 
cuiditheoirí próifíl dhéimeagrafach agus scaipeadh thíreolaíoch phobal labhartha na Gaeilge san 
áireamh.  Tá tuilleadh eolais faoi Fios Físe ar fáil ar: www.fiosfise.ie 
 
Cur síos ar an bPost: 
Beidh sé mar phríomhchúram ar shealbhóir an phoist seo anailís a dhéanamh ar na sonraí uile a 
ghintear ó bheartais shuirbhéireachta an tionscadail.  Dá réir sin, beidh ar shealbhóir an phoist 
sárscileanna a bheith aige/aici in anailís sonraí agus i gcur i láthair torthaí taighde i dtuairiscí scríofa 
agus ó bhéal.  Déantar obair Fios Físe trí mheán na Gaeilge agus beifear ag súil go mbeidh cumas 
an-mhaith i labhairt agus i scríobh na Gaeilge ag sealbhóir an phoist. Beidh sárscileanna 
idirphearsanta agus cumarsáide riachtanach don phost freisin seo óir beidh ar shealbhóir an phoist 
cumarsáid leanúnach a choinneáil le páirtnéirí uile an tionscadail ar bhonn rialta.  Tá Fios Físe á 
reáchtáil ó Ionad an Acadaimh i gCarna agus beidh sealbhóir an phoist lonnaithe ar cheann de 
champais an Acadaimh-OÉ, Gaillimh ag brath ar chúinsí reáchtála an tionscadail.  Oibreoidh 
sealbhóir an phoist mar bhall d’fhoireann tionscadail Fios Físe.  
 
Cúraimí:  

• Suirbhé seachtainiúil a chuimseoidh ceisteanna cáilíochtúla agus cainníochtúla a réiteach 

agus a scaipeadh ar chuiditheoirí an tionscadail trí bhogearra suirbhéireachta  

• Sonraí an tsuirbhé seachtainiúil a bhailiú tríd an gcóras bogearra suirbhéireachta agus 

mionanailís a dhéanamh ar aschur an tsuirbhé, ar bhonn seachtainiúil  

• Tuairiscí seachtainiúla, míosúla, ráithiúla agus bliantúla a réiteach 

• Cuiditheoirí Painéil Lucht Éisteachta agus Féachana a earcú de réir na modheolaíochta cuí 

• Riaradh a dhéanamh ar shuíomh Idirlín Fios Físe 

• Scéim Dílseachta do chuiditheoirí a riaradh 

Éilítear na buncháilíochtaí agus scileanna seo a leanas: 

• Cáilíocht iarchéime (céim mháistreacha ag leibhéal 9 den Chomhchreat Náisiúnta 

Cáilíochtaí, ar a laghad) 

• Cur amach ar mhodhanna taighde cainníochtúla agus cáilíochtúla le taithí oibre cuí 

• Taithí ar bhainistíocht sonraí agus ar anailís sonraí 

• Sárscileanna ríomhaireachta a áiríonn feidhmchláir MS Office 

• Ardchumas i labhairt agus i scríobh na Gaeilge (Leibhéal B2 sa Chomhchreat Eorpach, ar a 

laghad) 

http://www.fiosfise.ie/


 
Bheadh na cáilíochtaí seo inmhianaithe: 

• Taithí ghairmiúil shuirbhéireachta agus/nó eolas ar chórais bhogearraí suirbhéireachta, e.g. 

Snap Surveys, SPSS, SAS, Oracle. 

• Pacáistí Léirshamhlaithe Sonraí, e.g. Tableau, Power BI, QlikView 

• Scileanna anailíse agus scileanna réitithe fadhbanna den scoth 

• Cumas oibriú as a stuaim féin agus mar bhall d’fhoireann tionscadail a léiriú 

• Taithí ar bhainistíocht tionscadail 

• Tuiscint ar threochtaí in earnáil na craoltóireachta teilifíse agus raidió Gaeilge 

• Sárthuiscint ar phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta 

 

Tuarastal: €36,854 - €47,728 sa bhliain. 
 
Dáta Tosaithe: 1 Aibreán 2018 
 
Forbairt/Oiliúint Ghairmiúil Leanúnach 
Tugtar ugach do thaighdeoirí in Ollscoil na hÉireann Gaillimh leas a bhaint as raon deiseanna 
oiliúna agus forbartha atá ar fáil ar mhaithe lena bhforbairt ghairmiúil.  Tá tuilleadh eolais faoi 
thaighde agus fostaíocht le OÉ Gaillimh le fáil ag: Research at NUI Galway 
Eolas faoi Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag www.oegaillimh.ie/acadamh 
 

Is féidir sonraí an phoist a phlé go neamhfhoirmiúil ach teagmháil a dhéanamh le: 
seamas.oconcheanainn@oegaillimh.ie 

 

Chun iarratas a dhéanamh:  

Seoltar iarratais (i.e. litir chumhdaigh, CV agus sonraí teagmhála beirt mholtóirí) i bhformáid Word 
nó pdf amháin chuig seamas.oconcheanainn@oegaillimh.ie 

Ba cheart go mbeadh an uimhir thagartha NUIG 042-18 i líne ábhair an iarratais leictreonaigh.  

 

Dáta Deiridh D’iarratais: 5:00pm Dé hAoine, 9 Márta, 2018 

 

Is fostóir comhionannais deiseanna í Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. 
 
 
Líontar gach post ar bhonn earcaíochta Oscailte, Trédhearcadh, Tuillteanas (Open, Transparent, 

Merit - OTM) agus Inniúlacht bhunaithe 
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