
Éascaitheoirí Fostaíochta: 1 phost 

Is comhpháirtíocht forbartha tuaithe í FÓRAM atá comhdhéanta de chomhlachtaí deonacha, 
pobail agus reachtúla atá bunaithe i gConamara, agus é mar chuspóir aici straitéisí agus cláir a 
chur i bhfeidhm chun dul i ngleic le meath na tuaithe agus le himeallacht. Is mian le FÓRAM 
Chonamara na daoine seo a leanas a earcú:  

D’éirigh le FÓRAM Chonamara CLG ina aighneacht chuig an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus 
Coimirce Sóisialaí chun an Clár CUMAIS a sheachadadh i gceantar bardasach Chonamara. 
Cuidíonn an Clár CUMAIS le daoine óga faoi mhíchumas (idir 15-29 bliana d'aois) fostaíocht a 
fháil. Seachadfaidh na hiarrthóirí a n-éireoidh leo an clár CUMAIS i gConamara lena n-áirítear na 
hoileáin amach ón gcósta. 

Ní mór go mbeadh taithí leathan ag an iarrthóir a n-éireoidh leo maidir le bheith ag obair le 
daoine faoi mhíchumas, a dteaghlaigh agus a gcúramóirí. Beidh air/uirthi oibriú le rannpháirtithe 
incháilithe chun cuidiú leo maidir le hoiliúint, oideachas agus fostaíocht; plean dul chun cinn a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i gcomhar leis na rannpháirtithe; teagmháil a dhéanamh leis an 
gcoiste stiúrtha, comhordaitheoir clár, príomh-gheallsealbhóirí agus leis an bpobal níos leithne; 
an clár a chur chun cinn ar an margadh; tuairisciú go rialta maidir le dul chun cinn na gcliant. 
Caithfidh tuiscint a bheith aige/aici ar éascú fostaíochta. Beidh sé/sí ina c(h)umarsáidí den scoth, 
le scileanna láidre maidir le tuarascálacha a scríobh.  

Tabhair ar aird le do thoil go bhfuil an poist mar Éascaitheoir Fostaíochta le seachadadh sa 
Ghaeltacht, agus dá réir sin ní mór don iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi a bheith líofa sa Ghaeilge 
scríofa agus labhartha araon.  

Is fostóir comhdheiseanna é FORUM. 

Ba chóir d'iarrthóirí litir iarratais agus C.V a chur ar aghaidh faoi mheán lae Dé hAoine an 5 
Deireadh Fomhair 2018 chuig an POF, FÓRAM Chonamara CLG, Halla Ellis, Leitir Fraic, Co. na 
Gaillimhe info@forumconnemara.ie  

Tá an clár Cumais á chomh-mhaoiniú ag Rialtas na hÉireann agus Ciste Sóisialta na hÉireann 
mar chuid den Chlár CSE um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020. 
 


