
 

 
 
Cur Síos ar an bPost: Cúntóir Léiriúcháin Imeachtaí 
 
 
Fiontar sóisialta beoga a bhfuil go leor dámhachtainí buaite aige is ea Camara Education 
Ireland. Is é aidhm an fhiontair an córas oideachais a athchóiriú agus cur ar chumas na n- 
oideachasóirí i bpobail atá faoi mhíbhuntáiste agus gann ar acmhainní oideachas den chéad 
scoth a chur ar fáil do chách.  
 
Mar eagraíocht neamhbhrabúsach oideachais, d’oibríomar le breis agus 600 eagraíocht 
óige, scoil agus eagraíocht phobail go dtí seo chun cabhrú leo an teicneolaíocht a 
chomhtháthú mar uirlis foghlama digití. Tá leas bainte ag breis agus 2,000 oideachasóir as 
ár réitigh shaincheaptha le go ngnóthóidís an t-eolas, na scileanna agus an mhuinín le  
haghaidh uirlisí digiteacha a úsáid chun a gcleachtas a fheabhsú. Cuirtear ar chumas na n- 
oideachasóirí spreagadh a thabhairt d’fhoghlaimeoirí máistreacht a fháil ar scileanna an 21ú 
haois, mar shampla cruthaitheacht, smaointeoireacht chriticiúil, comhoibriú agus cumarsáid. 
Déanaimid amhlaidh trí dhá chlár oibre a sholáthar, is iad sin: Clár TechSpace agus an Clár 
Scoileanna agus Pobail. Oibríonn foireann ochtar in Camara Education Ireland, mol 
oideachais Éireannach Camara Education, ar eagraíocht forbartha idirnáisiúnta í. 
 
Ár Luachanna 
Tá ceithre luach ag Camara a thaispeánaimid gach lá trínár n-iompar agus ar cuid dhílis de 
Camara iad. Nuair a dhéanann tú ionadaíocht do Camara, táthar ag súil leis go 
dtaispeánfaidh tú na luachanna sin: 
 

● Tiomanta: Soláthraímid torthaí 
● Comhbhách: Tá comhbhá againn lenár bhfoireann agus leis na daoine a 
bhfreastalaímid orthu 
● Cruthaitheach: Bímid i mbun nuálaíochta chun fadhbanna a réiteach 
● Comhoibríoch: Bainimid torthaí níos fearr amach trí obair le chéile 
 

Tabhairfidh an Cúntóir Léiriúcháin Imeachtaí tacaíocht do chomhordaitheoir Clár 
TechSpace i ndáil le himeacht a bhaineann leis an teicneolaíocht chruthaitheach i measc na 
n-óg a chur ar siúl i mí an Aibreáin 2018. 
 
 

http://www.techspace.ie/
http://camara.org/computers-and-training/
http://camara.org/computers-and-training/
http://camara.org/


An Próiseas Iarratais 
 
Seol Litir Chumhdaigh i dteannta do CV chuig HR@camara.org  
Tabhair breac-chuntas sa Litir Chumhdaigh ar an taithí ábhartha atá agat le haghaidh an róil 
seo agus ar na cúiseanna ar mhaith leat obair le Camara Education Ireland agus le Clár 
TechSpace. 
 
Ba cheart an t-iarratas a chur isteach i nGaeilge amháin. 
 
Is é 5pm Dé Céadaoin an 28ú lá de Feabhra an dáta deiridh a ghlacfar leis na 
hiarratais. 
 
Déanfar agallaimh a reáchtáil laistigh de sheachtain nó dhó tar éis an dáta sin. 
 
An Ról: Cúntóir Léiriúcháin 
 
Beidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi ina b(h)all d’fhoireann Clár TechSpace de chuid 
Camara Education Ireland agus oibreoidh sé nó sí i ndlúthpháirt le comhordaitheoir Clár 
TechSpace ar mhaithe le himeacht as Gaeilge a bhaineann leis an teicneolaíocht 
chruthaitheach i measc na n-óg a chur ar siúl. 
 
Beidh sé de dhualgas ar an té a cheapfar sa ról cuidiú le himeacht do dhaoine óga a cur ar 
siúl mar chuid de Clár TechSpace. Beidh an duine ag obair go dlúth le lucht leasmhar agus 
déanfaidh sé nó sí  gach gné den imeacht a chomhordú agus a stiúradh de réir fhorthorthaí 
an tionscadail.Ba chóir go n-áireofaí na dualgais seo a leanas ar dhualgais an ról, ach nach 
mbeidís teoranta dóibh: 
 

● Bainistiú Imeachtaí: tacú leis an gcomhordaitheoir chun gach gné den imeacht a 
bhainistiú agus a chur ar siúl. 
● Bainistiú Oibrithe Deonacha: cuidiú le hoibrithe deonacha a earcú, a oiliúint, a 
stiúradh agus a chomhordú. 
● Margaíocht agus Cumarsáid: cumarsáid inmheánach agus sheachtrach, ina 
measc dul i 
gcomhairle le foireann ionaid, le comhpháirtithe líonra agus le baill chuibhreannais. 
● Comhordú Léiriúcháin agus Teicniúil: tacú le baill an líonra, le taibheoirí, le 
háisitheoirí agus le lucht taispeántais ar an láthair d’fhonn a chinntiú go ndéantar 
freastal ar a riachtanais theicniúla agus trealaimh. 
● Bainistiú Tionscadail: cuidiú leis an bpleanáil, leis an mbainistiú, leis an tuairisciú 
agus leis an gcur i ngníomh de réir nithe sainithe insoláthartha agus bhuiséad an 
imeachta de chuid Clár TechSpace. 
● Monatóireacht & Meastóireacht: monatóireacht an imeachta a chur i ngníomh 
agus tuairisciú ina leith. 
● Dualgais eile a mheastar a bheith de dhíth sa ról. 

 

 

mailto:HR@camara.org


 
Riachtanais 
 
Scileanna / Eolas / Taithí: 
 

● Ardchumas Gaeilge idir labhairt agus scríobh. 
● Cuntas teiste i ndáil le tionscadail a mbaineann leibhéal ard críochnúlachta leo a 
léiriú agus a chur i ngníomh. 
● Sárscileanna eagúcháin agus ríomhaireachta, ina measc Word, Excel, an tIdirlíon 
agus na meáin dhigiteacha. 
 

Inmhianaithe 
 

● Taithí roimhe seo ar Chlár TechSpace. 
● Eolas/spéis sna Meáin Dhigiteacha, i STEM, ina measc dearadh agus priontáil 3D, 
agus 
trealamh Maker. 
● Eolas ar thionscadail, acmhainní agus tuairimí a bhaineann le hoideachas na 
teicneolaíochta cruthaithí d’fhonn cur le himeacht Clár TechSpace. 

 

Faisnéis Bhreise 
 
Ról: Post lánaimseartha, conradh trí mhí  
 
Tiomáint: Teastaíonn láncheadúnas tiomána glan agus úsáid a chairr féin. 
 
Taisteal: Beidh taisteal rialta in Éirinn i gceist leis an ról agus éileoidh an ról solúbthacht 
maidir leis na huaireanta oibre chun gealltanais sceidealaithe a chomhlíonadh, freastal ar 
imeachtaí agus cuairt a thabhairt ar eagraíochtaí obair óige nó ar scoileanna. Aisíoctar 
speansais taistil ar aon dul leis an mbeartas ábhartha speansais. 
 
Maoiniú: Tabhair faoi deara go bhféadfadh go bhfoirceannfaí conradh an tsealbhóra poist 
dá gcuirfí deireadh leis an maoiniú le haghaidh an phoist. 
 
Scrúdú dochtúra: Beidh ar an iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi dul faoi scrúdú dochtúra 
réamhfhostaíochta. 
 
Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána: Ós rud é go bhfuil teagmháil le daoine óga i 
gceist lenár gcuid oibre, déanfar grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána ar iarrthóirí atá á 
mbreithniú le haghaidh an phoist. 
 
Teistiméireachtaí: Déanfar dhá sheiceáil teistiméireachta ar an iarrthóir rathúil sula 
gcuirfidh sé/sí tús leis an bpost. 
 



Tuarastal: Pléifear an tuarastal don phost seo leis an iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi mar 
chuid den phróiseas iarratais. 


