
Oifi geach Forbartha Chlár LEADER (ar chonradh)
Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

Tá Clár LEADER 2014-2020 do Ghaeltacht Dhún na nGall (seachas na hoileáin Ghaeltachta) 
á riaradh / á bhainistiú ag Údarás na Gaeltachta i gcomhar le Coiste um Fhorbairt Pobail 
Áitiúil Dhún na nGall (LCDC) Dhún na nGall. 

Tá post mar Oifi geach Forbartha Chlár LEADER á thairiscint in Oifi g Réigiúnach Dhún na nGall 
(Doirí Beaga) ar bhunús conartha a mhairfi dh ar feadh tréimhse suas go dhá bhliain go leith.  
Is iad seo a leanas cúraimí an phoist:

• Clár LEADER a chur chun cinn i nGaeltacht Dhún na nGall 

• Ócáidí eolais / bolscaireachta a reáchtáil & léirithe suime sa Chlár a bhainistiú 

• Iarratais ar thacaíocht a scrúdú, a phróiseáil agus a chur i láthair Coiste Meastóireachta 
LEADER

• Iarratais ar thacaíocht a chur i láthair Grúpa Gníomhaíochta Áitiúil an LCDC

• Cigireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm critéir, rialacha agus coinníollacha LEADER 
sna tionscadail a bhfuil tacaíocht ceadaithe dóibh.

• Iarratais ar íocaíocht a scrúdú agus a phróiseáil & comhaid deontais a bhainistiú 

• Córas ar-líne Chlár LEADER a bhainistiú

• Tuairisceáin eile a ullmhú de réir éilimh.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil na scileanna / tréithe / an taithí seo a leanas acu:

• Eolas agus taithí ar riachtanais, ar rialacha agus ar chleachtais oibre Chlár LEADER

• Taithí a bheith ag plé leis an earnáil forbartha pobail sa Ghaeltacht 

• Gaeilge líofa ar a dtoil acu chomh maith le hardchaighdeán i scríobh na Gaeilge

• Eolas / tuiscint / taithí ar struchtúr gnó, ar chuntasaíocht & ar leabharchoiméad 

• Sárscileanna ríomhaireachta

• Ardscileanna eagrúcháin, comhordaithe agus riaracháin. 

Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Oifi g Réigiúnach an Údaráis sna Doirí Beaga.

Íocfar tuarastal €32,000-€40,000 sa bhliain ag brath ar thaithí.

Seoltar iarratais mar aon le Curriculum Vitae, roimh 4.i.n ar an 1 Meitheamh 2018 chuig:

An Rannóg Acmhainní Daonna, Údarás na Gaeltachta, 
Na Forbacha, Co. na Gaillimhe.

Teil: 091 503100  Ríomhphost: foluntais@udaras.ie

Is fostaitheoir comhionannais é Údarás na Gaeltachta agus is í an Ghaeilge a theanga oibre.


