
 

Forbróir PEIG 

 

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 cur lenár gcumas an t-ardán ilmheán PEIG a fhorbairt trí fhorbróir ardán 
ilmheán a fhostú le dualgais faoi leith a chur i gcríoch dúinn.  
 

Cur síos ar an bpost  
Faoi stiúradh an Fheidhmeannaigh Ilmheán agus Lárphointe Feasachta agus Buanchoiste an Chonartha, beidh 

de dhualgas ar an bhforbróir PEIG na dualgais a leanas a dhéanamh: 
 Uasdátú rialta ar an ardán ilmheán PEIG 

 Eagarthóireacht a dhéanamh ar an nuachtlitir laethúil. 

 Scéalta nuachta a bhailiú le chéile le cur in airde ar an ardán ilmheán go rialta. 

 Córas bunachar sonraí a bhainistiú agus a choinneáil cothrom le dáta. 

 Aiseolas ó na húsáideoirí a lorg agus a chur i bhfeidhm. 

 Feidhmiú an ardáin a mheasúnú.  

 Láithreacht an ardáin a fhorbairt ar na meáin shóisialta, póstaeir a chruthú, srl. 

 Obair a dhéanamh ar eolaire gnó PEIG. 

 Dualgais eile de réir mar is gá. 
 

Cur síos ar an té a cheapfar 
 Caighdeán maith Gaeilge agus Béarla idir scríofa agus labhartha 

 Cur amach ar Wordpress, nó córas bainistíochta inneachair eile. 

 Cur amach ar Photoshop, Word srl. 

 Cur amach ar Excel nó clár scarbhileoige eile. 
 

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 

 Bíonn Conradh na Gaeilge ag feidhmiú ar bhonn uile-oileánda & bíonn cúraimí uile-oileánda ag gach 

fostaí dá réir sin 
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