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Cuntas Poist 
 

 

 
 

Coláiste | Aonad Bainistíochta: Gnóthaí Acadúla 

Scoil| Aonad: Bord na Gaeilge UCD 

Teideal Poist & Ábhar (más cuí) Riarthóir Cúnta don Ghaeilge 

Faid an Phoist: Ceapachán sainchuspóra chun saoire mháithreachais a chlúdach”  

(Fad measta: idir 6 agus 9 mí) 

Grád: Feidhmeannach Cúnta Sinsearach 

Uimhir Thagartha Ghrád Poist 2017/55 

Tuairisciú chuig Ceann Aonaid 

Uimhir Thagarth HR ⁰ 010995 

Riarthóir HR Stephen Fagan 

 

PPoossiittiioonn  SSuummmmaarryy::  
 

Is é cuspóir an phoist seo tacaíocht riaracháin d'ardcháilíocht a chur ar fáil i ndáil le tionscnaimh a bhaineann le cur 
chun cinn na Gaeilge, ar thionscnaimh iad atá faoi stiúir an cheann aonaid nó a ainmní.  
 
Beidh an té a cheapfar ina chainteoir líofa Gaeilge agus beidh sé nó sí tiomanta do chur chun cinn na teanga agus 
don bharr feabhais i seirbhís do chustaiméirí. Beidh tuiscint aige nó aici ar leas agus dúil mac léinn. 
 
Cuideoidh sé nó sí leis na nithe seo a leanas: riarachán chúrsaí teanga an aonaid, seirbhísí aistriúcháin, imeachtaí 
cultúrtha, an Scéim Chónaithe agus an Clár Idirnáisiúnta. 
  
Cuirfidh sé nó sí tacaíocht ar fáil i ndáil leis na nithe seo a leanas: gníomhaíochtaí fógraíochta, imeachtaí 
earcaíochta, seisiúin threorach, malartuithe mac léinn, scoileanna samhraidh agus araile, go náisiúnta agus go  
hidirnáisiúnta 
 
Beidh an ról seo thar a bheith tábhachtach d'fhorbairt leanúnach agus d'oibriú rianúil an aonaid. 
 
I bhfianaise ilghnéitheacht na ngníomhaíochtaí arna dtacú ag Bord na Gaeilge, is féidir go mbeidh dualgaisí agus 
freagrachtaí breise i gceist amach anseo de réir mar a athróidh cláir an aonaid. 

Airgead:€37,576- €46,364 Sá bhliain  
Déanfar an ceapachán de réir scála agus de réir threoirlínte pá na Roinne Airgeadais . 

 

PPrrííoommhhddhhuuaallggaaiiss  aagguuss  pprrííoommhhffhhrreeaaggrraacchhttaaíí  ::     
  

o Tacaíocht riaracháin d'ardcháilíocht a chur ar fáil don cheann aonaid i ndáil le forbairt agus bainistiú chláir 
uile Bhord na Gaeilge  

o Tacaíocht a thabhairt do theagascóirí agus d'fhoghlaimeoirí teanga Bhord na Gaeilge  
o Tacaíocht phraiticiúil a thabhairt do mhic léinn maidir le heagrú ghníomhaíochtaí seach-churaclaim  
o Clár imeachtaí cultúrtha  d'fhoghlaimeoirí teanga a chomhordú agus a bheith freagrach as an gclár sin  

learners  
o Comhairle a chur ar fhoghlaimeoirí maidir le cúrsaí teanga, leibhéil agus cáilíochtaí  
o Comhairle a chur ar aonaid inmheánacha agus ar scoileanna maidir le hoibleagáidí san earnáil phoiblí faoi 

Acht na dTeangacha Oifigiúla nó faoi reachtaíocht choibhéiseach agus cuidiú le bainistiú sheirbhísí 
aistriúcháin an Bhoird  

o Cuidiú le bainistiú chlár idirnáisiúnta Bhord na Gaeilge, cúrsaí taistil mac léinn ar chuairt, socruithe taistil do 
mhic léinn agus araile  
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FFuurrtthheerr  IInnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  CCaannddiiddaatteess::  
  

SSuupppplleemmeennttaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn::  
 

An Ollscoil: http://ww.ucd.ie/aboutucd.htm 

An Straitéis,  UCD 2015-2020: http://www.ucd.ie/innovation/aboutus/ucdstrategyforresearchinnovationandimpact/  

 

CCoossttaaiiss  aatthhlloonnnnaaiitthhee::  
  

o Sceidil agus cur in áirithe seomraí agus a leithéid a eagrú do chláir scoláireachta, cúrsaí samhraidh, seisiúin 
threorach do mhic léinn agus araile  

o Tacaíocht  a chur ar fáil i ndáil leis na nithe seo a leanas: gníomhaíochtaí for-rochtana, margaíochta agus 
bolscaireachta go léir (bíodh siad ar an gcampas nó nach mbíodh), laethanta oscailte, féilte, aonaigh 
earcaíochta agus araile  

o Ionadaíocht a dhéanamh don Bhord ag cruinnithe nó imeachtaí in earnáil dheonach na Gaeilge, nuair is 
iomchuí  

o Cuidiú le cur in eagar ceistneoirí, tuarascálacha agus foirmeacha de réir mar is gá  
o Suíomh gréasáin, córais áirithinte agus bunachair shonraí an Bhoird a  nuashonrú  
o  Cuidiú le bainistíocht a dhéanamh ar chóras íocaíochtaí an Bhoird, ar a áirítear sonraisc, íocaíochtaí 

scoláireachta agus íocaíochtaí do theagascóirí  
o Cuidiú le taighe do ríomh-nuachtlitreachta agus/nó foilseacháin den chineál céanna agus lena gcur in eagar 
o Cibé dualgais eile a bheidh ag teacht leis an ról  agus a shannfaidh an ceann aonaid nó a ainmní dó nó di  

 

  

CCrriittééiirr  RRoogghhnnaaiitthhee::  

  
Leagann critéir roghnaithe amach na cáilíochtaí, scileanna, an t-eolas agus/nó an taithí ba ghá don iarrthóir a n-
éireoidh leis a thaispeáint chun dualgais an phoist a chomhlíonadh i gceart.  
Déanfar iarratais a mheas de réir mar is fearr is féidir le hiarrthóirí na critéir seo a shásamh. 
 

 

Riachtanach: 
 

 Taithí oibre  trí bliana san oideachas tríú leibhéal nó ina chomhionann  

 Céim sa Ghaeilge  

 Scileanna idirphearasanta agus cumarsáide den chéad scoth, i nGaeilge agus i mBéarla  idir an teanga 
scríofa agus an teanga labhartha 

 Cur amach agus spéis a bheith aige nó aici in imeachtaí mac léinn  

 Taithí ar chórais ollscoile amhail eProcurement, InfoHub agus cothabháil gréasáin (CMS)  

 Taithí ar sheirbhís aistriúcháin a chur ar fáil i gcomhréir leis an reachtaíocht is iomchuí  

 Taithí ar fhoilseacháin a chur in eagar, ar an dearadh agus ar an bprofáil, agus araile 

 Scileanna eagrúcháin mhaithe maraon leis an gcumas obair ilghnéitheach a chur in ord tosaíochta, go leor 
rudaí a dhéanamh ag an am céanna agus cruinneas a chinntiú 

 Cumas obair as do stuaim féin  

 Bheith sásta taisteal sa bhaile agus thar lear ó am go ham  

 Breithiúnas grinn a bheith ann nó inti 

 Dearcadh solúbtha agus dearfach i leith na hoibre  

 
inmhianaithe: 
 

 Taithí chruthaithe i bpost riaracháin san oideachas tríú leibhéal agus é léirithe ag an té a cheapfar cé 
chomh tiomanta agus atá sé nó sí don bharr feabhais i seirbhís do chustaiméirí , don ghairmiúlacht agus 
don rúndacht  

 Beidh sé cruthaithe ag an té a cheapfar gur féidir leis nó léi dea-chaidreamh a chothú le mic léinn agus leis 
an bhfoireann araon agus comhoibriú agus tacú leo  

 Iarchéim  ábhartha 

 Taithí  ar a bheith ag obair i saol na Gaeilge i gcoitinne, san earnáil dheonach  

 Taithí  ar a bheith ag obair le mic léinn thar lear 

 Buneolas ar theanga eile de chuid an AE chomh maith leis an nGaeilge agus an mBéarla 

http://www.ucd.ie/aboutucd.htm
http://www.ucd.ie/innovation/aboutus/ucdstrategyforresearchinnovationandimpact/
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 Will not apply 
 

 Will be applied in accordance with the UCD Relocation Policy http://www.ucd.ie/hr/policies 

 

GGaarrddaa  VVeettttiinngg  rreeqquuiirreedd::  
 

   NO 
 

  YES – Garda Vetting will be conducted for the recommended candidate(s) as part of the selection process for 

the post in accordance with the UCD Garda Vetting Policy - http://www.ucd.ie/hr/t4cms/Garda_Vetting_Policy.pdf   
 

IInnffoorrmmaall  EEnnqquuiirriieess  OONNLLYY  ttoo::  
 

Ainm: Clár Ní Bhuachalla 

Teideal: Oifigeach Gaeilge 

Seoladh Ríomhphoist: clar.nibhuachalla@ucd.ie 

Uimhir gutháin: 00353-1-7167387 

 

SSoonnrraacchh  ddoonn  pphhoosstt  sseeoo::  
 

 Bheith sásta glacadh le socruithe solúbtha maidir le ham oibre chun spriocanna an aonaid a bhaint amach. Tabharfar laethanta 
saoire breise mar chúiteamh ar ragobair 

 Déanfar saoire a cheadú taobh amuigh de thréimhsí gnóthacha áirithe 

 

 

Sainchoinníollacha I dtaobh an phoist seo: 
  

 Is í an Ghaeilge teanaga oibre Oifig Bhord na Gaeilge, UCD 

 
 

Incháilitheacht chun páirt a ghlacadh sa chomórtas  

agus srianta áirithe ar incháilitheacht 
 

An Scéim Dreasachta 

Luathscoir (SDLS): 

Is coinníoll é de chuid na Scéime Dreasachta Luathscoir (SDLS), mar atá leagtha 
amach i gCiorclán 12/09 ón Roinn Airgeadais, go bhfuil toirmeasc ar dhaoine a 
chuaigh ar scor faoin Scéim sin iarratas a dhéanamh ar phost eile san fhostaíocht 
chéanna nó san earnáil chéanna. Dá bhrí sin, ní fhéadfaidh daoine a chuaigh ar 

scor faoin scéim sin iarratas a dhéanamh ar an bpost seo. 

Ciorclán ón Roinn Sláinte agus 

Leanaí (7/2010) ): 

Le Ciorclán 7/2010 ón Roinn Sláinte dar dáta an 1 Samhain 2010, tugadh isteach 

Scéim Luathscoir Shaorálaigh Spriocdhírithe (LSS) agus Scéimeanna Iomarcaíochta 

Saorálaí (SIS). Is coinníoll de chuid na scéime LSS é nach mbeidh daoine a 

bhaineann leas as an scéim incháilithe lena n-athfhostú san earnáil sláinte poiblí 

ná sa tseirbhís phoiblí i gcoitinne ná i gcomhlacht a mhaoinítear go hiomlán nó go 

formhór as airgead poiblí. Tá feidhm ag an toirmeasc céanna ar athfhostú faoi SIS, 

ach amháin gur toirmeasc go ceann tréimhse 7 mbliana an toirmeasc sin agus, ina 

dhiaidh sin, beidh ceadú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ag teastáil 

chun aon duine den sórt sin a athfhostú. Níl daoine a bhain leas as ceachtar de na 

scéimeanna sin incháilithe chun páirt a ghlacadh sa chomórtas seo. 

http://www.ucd.ie/hr/policies
http://www.ucd.ie/hr/t4cms/Garda_Vetting_Policy.pdf
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Comhaontú Comhchoiteann: 

Íocaíochtaí Iomarcaíochta le 

Seirbhísigh Phoiblí: 

Rinneadh Comhaontú Comhchoiteann, ar thángthas air idir an Roinn Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe agus Coiste Seirbhísí Poiblí Chomhdháil na 

gCeardchumann (ICTU) i ndáil le hÍocaíochtaí Iomarcaíochta ex-gratia le 

Seirbhísigh Phoiblí, agus a bhfuil éifeacht leis ón 1 Meitheamh 2012, a thabhairt 

isteach le litir, dar dáta an 28 Meitheamh 2012, ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe chuig Oifigigh Pearsanra. Is coinníoll de chuid an Chomhaontaithe 

Chomhchoitinn é nach mbeidh daoine a bhaineann leas as an gcomhaontú 

incháilithe lena n-athfhostú sa tseirbhís phoiblí ag aon chomhlacht seirbhíse poiblí 

(mar a mhínítear é sna hAchtanna um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le 

Leas an Phobail 2009 – 2011) go ceann tréimhse 2 bhliain tar éis an fhostaíocht a 

fhoirceannadh. Ina dhiaidh sin, beidh toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe ag teastáil roimh dhuine a athfhostú. Beidh ar dhaoine a bhain leas 

as an scéim sin agus a n-éireoidh leo sa chomórtas seo a chruthú go bhfuil siad 

incháilithe (deireadh a bheith leis an tréimhse neamhcháilitheachta) agus ní mór 

toiliú an Aire a fháil sula bhfostóidh aon chomhlacht seirbhíse poiblí iad. 

Dearbhú: 

Ceanglófar ar iarratasóirí Dearbhú Réamhfhostaíochta a chomhlánú chun daingniú 

a thabhairt i dtaobh ar bhain siad leas as scéim dreasachta seirbhíse poiblí i leith 

luathscoir agus/nó as an gcomhaontú comhchoiteann mar atá luaite thuas. Is 

ionann an méid sin thuas agus na príomhscéimeanna agus na príomh-

chomhaontuithe lena ndéantar srianadh ar cheart iarrthóra chun bheith 

athfhostaithe sa tseirbhís phoiblí. Níl sé beartaithe gur liosta iomlán é agus is ceart 

d’iarrthóirí dearbhú a thabhairt maidir le mionsonraí faoi aon sásra scoir ar bhain 

siad úsáid as agus a shrianann a gceart chun bheith athfhostaithe sa tseirbhís 

phoiblí. Ceanglófar ar iarratasóirí freisin aon teideal atá acu chun sochair pinsin 

Seirbhíse Poiblí (atá á íoc nó atá caomhnaithe) ó aon fhostaíocht Seirbhíse Poiblí 

eile a dhearbhú agus/nó a dhearbhú go bhfuair siad íocaíocht ionaid i leith seirbhís 

in aon fhostaíocht Seirbhíse Poiblí i gcás ina bhfuair siad íocaíocht amhlaidh. 

Aoisliúntas agus Scor: 

Déanfar na téarmaí agus na coinníollacha cuí maidir le haoisliúntas a thairiscint 

don iarrthóir a n-éiríonn leis/léi de réir mar atá i bhfeidhm san Ollscoil an tráth a 

thairgtear an ceapachán. Go ginearálta, agus seachas iarrthóirí ag a raibh post 

inphinsin seirbhíse poiblí (téarmaí scéime neamh-aonair) sna 26 seachtaine roimh 

an gceapachán (féach mír d thíos), ciallaíonn sé sin go dtairgtear ceapachán atá 

bunaithe ar chomhaltas sa Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair (“an Scéim 

Aonair”). Is mar a leanas atá na príomhfhorálacha a bhaineann le comhaltas sa 

Scéim Aonair:  

a. Aois Inphinsin  

- Is é atá san aois íosta ag a bhfuil pinsean iníoctha ná aois 66 (a ardófar go haois 67 agus go haois 68 i gcomhréir le 
hathruithe ar aois an Phinsin Stáit).  
 

b. Aois Scoir - Ní mór do chomhaltaí den scéim scor dá bpost ag aois 70.  

.  

c. Laghdú Pinsin: 

 Má bhí an té atá le ceapadh ar fostú roimhe seo sa Státseirbhís nó sa tSeirbhís Phoiblí, is ceart a bheith ar an 

eolas go bhfuil foráil ann san Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012 chun 

laghdú pinsin a leathnú i gcás gach Státseirbhísigh agus gach Seirbhísigh Phoiblí a athfhostaítear i gcás ina bhfuil 

pinsean Seirbhíse Poiblí á íoc. Baineann an fhoráil seo leis an tseirbhís phoiblí ar fad agus tháinig sí i bhfeidhm ar 

an 1 Samhain 2012.   D’fhéadfadh impleachtaí a bheith aige sin i dtaca le haon duine a cheaptar chun an phoist 

seo agus a bhfuil pinsean Státseirbhíse nó Seirbhíse Poiblí á fháil aige/aici faoi láthair nó ag a bhfuil pinsean 

caomhnaithe Státseirbhíse nó Seirbhíse Poiblí a thiocfaidh chun bheith iníoctha le linn dó/di a bheith ar fostú sa 

phost seo.  
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 Ciorclán102/2007 na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le Scéim Luathscoir do Mhúinteoirí  

Tá Scéim Luathscoir do Mhúinteoirí tugtha isteach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Coinníoll de chuid na 
Scéime Luathscoir is ea go scoirfear láithreach de phinsean a íoc le múinteoir a ghlacann le luathscor faoi 
Shnáitheanna 1, 2 nó 3 den scéim má athfhostaítear an duine sin ina dhiaidh sin in aon cháil in aon chuid den 
earnáil phoiblí, seachas sna himthosca atá leagtha amach i míreanna 10.2 agus 10.3 de na doiciméid iomchuí a 
bhaineann leis an gciorclán, agus sna himthosca sin amháin. Tosóidh íocaíochtaí pinsin arís, áfach, tar éis don 
duine sin scor den fhostaíocht sin nó ar 60ú breithlá an duine, cibé acu is déanaí, ach ar íoc an phinsin a thosú 
arís, beidh sé bunaithe ar sheirbhís ináirithe iarbhír an duine mar mhúinteoir (i.e. ní áireofar na blianta breise a 
deonaíodh roimhe sin nuair a bheidh an íocaíocht pinsin á ríomh).  

 Scor de dheasca Easshláinte  

Is ceart a bheith ar an eolas go bhféadfadh pinsean duine, atá tar éis scor ó fhostaíocht i gcomhlacht 
Státseirbhíse/Seirbhíse Poiblí ar fhoras easláinte, teacht chun bheith faoi réir a athbhreithnithe de réir na 
rialacha a bhaineann le scor de dheasca easláinte agus atá ann i scéim pinsin na fostaíochta sin.  

 

d. Daoine a bhí ina Seirbhísigh Phoiblí roimhe seo- Cé go gcuimsíonn na téarmaí réamhshocraithe pinsin, mar atá 
leagtha amach sna míreanna sin roimhe seo, comhaltas sa Scéim Aonair, d’fhéadfadh sé nach mbeidh feidhm aige sin 
le daoine áirithe atá le ceapadh. Tá mionsonraí iomlána faoi na coinníollacha lena rialaítear an cheist i dtaobh an 
bhfuil, nó nach bhfuil, seirbhíseach poiblí ina chomhalta/comhalta den Scéim Aonair le fáil san Acht um Pinsin na 
Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012. Ach is é atá sa phríomheisceacht (i gcomhthéacs an 
chomórtais seo agus i gcoitinne) ná, i gcás iarrthóir a n-éiríonn leis/léi agus a bhí ag obair i gcáil inphinsin (téarmaí 
scéime neamh-aonair) sa tseirbhís phoiblí laistigh de 26 seachtaine ón tráth a théitear i mbun ceapacháin, nach 
dtiocfadh an duine sin, i gcoitinne, chun bheith ina chomhalta/comhalta den Scéim Aonair. I gcás den sórt sin, 
dhéanfaí comhaltas i Scéim Pinsin an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, a thairiscint d’iarrthóir den sórt sin. 
Chiallódh sé sin go mbeadh feidhm ag na forálacha ag (c) thuas maidir le laghdú agus, de bhreis air sin, tá impleachtaí 
ann i leith fabhrúcháin pinsin mar atá leagtha amach thíos:  
 

e. Fabhrúchán Pinsin - Dá mbeadh an duine ina chomhalta/comhalta de níos mó ná scéim láithreach pinsin seirbhíse 
poiblí amháin, bheadh teorainn 40 bliain leis an tseirbhís iomlán a bheadh ináirithe le haghaidh pinsin. Maidir leis an 
teorainn 40 bliain sin, a ndéantar foráil ina leith san Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha 
Eile) 2012, tháinig sí i bhfeidhm ar an 28 Iúil 2012. D’fhéadfadh impleachtaí a bheith aige sin d’aon duine atá le 
ceapadh agus a bhfuil cearta pinsin faighte aige/aici i bhfostaíocht seirbhíse poiblí roimhe seo.  

  
 

f. Aisbhaint Pinsean Choibhneasa - Tagann an ceapachán seo faoi réir asbhainte pinsean-choibhneasa de réir an 
Achta um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail 2009.  

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair do Sheirbhísigh Phoiblí, féach an láithreán 

gréasáin seo a leanas le do thoil: http://www.per.gov.ie/pensions.  

. 

 


