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Tá ETF (an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna) ag iarraidh ceann ar an 
Aonad Faisnéise Tíre a earcú (Gníomhaire Sealadach – 
Feidhmghrúpa AD, grád 9) 
 

Próifíl an phoist 

Beidh freagracht ar Cheann an Aonaid Faisnéise Tíre as na príomhchuntasachtaí seo a leanas:  

 An tAonad a bhainistiú i dtreo chur chun feidhme a chúraimí trí bhainistíocht ghníomhach daoine a 

dhéanamh; 

 A áirithiú go mbainfear úsáid éifeachtúil as acmhainní airgeadais;  

 Cultúr comhoibríoch a chur chun cinn go gníomhach laistigh den Aonad, laistigh den Roinn agus ar fud 

na Gníomhaireachta ar fad; 

 Próisis agus aschuir atá faoi fhreagracht an Aonaid a dhearbhú ó thaobh cáilíochta de; 

 Dea-chaidreamh le geallsealbhóirí éagsúla de chuid ETF a chur ar bun agus a choinneáil ar bun; 

 Rannchuidiú le forbairt straitéiseach agus clársceidealú na Gníomhaireachta i réimse na Forbartha 

Caipitil Dhaonna. 

Critéir Incháilitheachta 

D’fhonn a bheith incháilithe, ní mór duit na riachtanais seo a leanas a shásamh tráth an dáta deiridh ar a 
nglacfar le hiarratais:  

1. A bheith i do náisiúnach de chuid Ballstáit den Aontas Eorpach; 

2. A bheith i dteideal do cheart iomlán mar shaoránach; 

3. Aon oibleagáidí dlí a bhaineann le seirbhís mhíleata a bheith comhlíonta agat; 

4. Bheith corpacmhainneach chun na dualgais a bhaineann leis an bpost a chomhlíonadh; 

5. Leibhéal oideachais arb ionann é agus ceithre bliana ar a laghad de staidéar ollscoile críochnaithe atá 
fianaithe le dioplóma a bheith agat agus taithí ghairmiúil chuí dhá bhliain déag ar a laghad a bheith 
gnóthaithe agat ina dhiaidh sin; 

nó 

Leibhéal oideachais arb ionann é agus trí bliana ar a laghad de staidéar ollscoile críochnaithe atá 
fianaithe le dioplóma a bheith agat agus taithí ghairmiúil chuí trí bliana déag ar a laghad a bheith 
gnóthaithe agat ina dhiaidh sin; 

6. Eolas críochnúil
1
 a bheith agat ar cheann de theangacha an Aontais agus eolas sásúil

2
 a bheith agat ar 

theanga eile de chuid an Aontais, a mhéid is gá chun na dualgais lena mbaineann a chomhlíonadh. 

Ina theannta sin, ní mór duit bheith in ann téarma iomlán 3 bliana a chur isteach sula mbainfidh tú an aois 
scoir de 66 bliana amach. 

Critéir Roghnúcháin 

TAITHÍ GHAIRMIÚIL 

Ceanglaítear ar iarrthóirí a thaispeáint go bhfuil taithí ghairmiúil chuí 12 bhliain ar a laghad acu de réir na 

bpríomhchuntasachtaí, lena n-áirítear taithí 5 bliana ar a laghad ar fhoireann a threorú. 

Ina theannta sin, ceanglaítear ar iarrthóirí an t-eolas agus na scileanna atá liostaithe thíos a bheith acu: 

SCILEANNA TEICNIÚLA  

 Eolas sármhaith ar bheartais sheachtracha, ionstraimí agus próisis chlársceidealaithe an Aontais; 

 Dea-scileanna bainistíocht tionscadal; 

                                            

1 Coibhéiseach le leibhéal C1 i ngach gné mar atá sainithe sa Chreat Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha 
2 Coibhéiseach le leibhéal B2 i ngach gné mar atá sainithe sa Chreat Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr?loc=en_EN
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr?loc=en_EN
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 Dea-thuiscint ar shaincheisteanna a bhaineann le Forbairt Caipitil Dhaonna
3
; 

 Scileanna críochnúla
4
 scríbhneoireachta, léitheoireachta, labhartha agus éisteachta i mBéarla. 

 

CROÍSCILEANNA  

 Scileanna an-mhaith ceannaireachta agus bainistíocht daoine; 

 Scileanna an-mhaith cumarsáide agus idirbheartaíochta; 

 Scileanna an-mhaith eagrúcháin; 

 Scileanna an-mhaith cóitseála; 

 Scileanna an-mhaith anailíseacha agus smaointeoireachta straitéisí. 

Ina theannta sin, beidh sé buntáisteach má tá ceann amháin nó níos mó de na buanna atá liostaithe thíos 
acu: 

BUANNA 

 Eolas ar rialacha airgeadais agus/nó soláthair an Aontais;  

 Eolas sásúil
5
 ar Fhraincis, agus/nó ar Araibis, agus/nó ar Rúisis; 

 Taithí dhíreach ar obair a dhéanamh i dtíortha comhpháirtíochta ETF;  

 Taithí ar obair a dhéanamh le hInstitiúidí Eorpacha agus le cláir an Aontais. 

Nós Imeachta Roghnúcháin 

Tabhair do d'aire le do thoil gur fíor-rúnda atá obair agus pléití an Bhoird Mheasúnachta Roghnúcháin (an 
Bord) agus nach ceadmhach aon teagmháil a dhéanamh leis. Tabhair do d’aire freisin le do thoil gurb ionann 
teagmháil le baill den Bhord agus forais le dícháiliú ón nós imeachta roghnúcháin. 

Déanfar an nós imeachta roghnúcháin ina thrí chéim. 

Céim 1 – CVanna a scagadh 

1.1 INCHÁILITHEACHT 

Déanfar measúnacht ar chomhlíonadh na gcritéar incháilitheachta agus na riachtanas foirmiúil ar bhonn 
na foirme agus ábhar na ndoiciméad iarrtha (féach an mhír “Riachtanais Fhoirmiúla” sa rannán “Iarratais a 
chur isteach”). 

1.2 ROGHNÚ LE HAGHAIDH AGALLAIMH 

Agus leas á bhaint as an CV agus as an bhfoirm Critéar Roghnúcháin atá tugtha, déanfaidh an Bord 
measúnacht ar iarratais bunaithe ar thaithí ghairmiúil agus scileanna teicniúla an iarratasóra agus ar na 

buanna atá dearbhaithe aige/aici. Tabharfar cuireadh do na hiarratasóirí is iomchuí
6
 páirt a ghlacadh i gcéim 

a dó. 

Céim 2 – Agallaimh agus trialacha 

Déanfaidh an Bord measúnacht ar an taithí ghairmiúil, na scileanna teicniúla agus na croíscileanna a 
theastaíonn ó na hiarratasóirí don phost agus a theastaíonn ó bhaill foirne shealadacha an Aontais Eorpaigh 
(féach an rannán faoi chritéir roghnúcháin), chomh maith leis na buanna dearbhaithe trí agallamh agus trí 
thriail/thrialacha scríofa. Is ar bhonn gan ainm a sheolfar cuid amháin ar a laghad den triail/de na trialacha 
sin.  

Táthar ag súil go mbeidh an chéim seo ar siúl sa dara leath de mhí na Bealtaine 2018 agus is i mBéarla go 
príomha a reáchtálfar í. 

                                            

3 Is é atá i gceist le saincheisteanna a bhaineann le Forbairt Chaipitil Dhaonna ná obair a chuireann le forbairt ar feadh an tsaoil a 

dhéanamh ar na scileanna agus na hinniúlachtaí atá ag daoine aonair trí chórais ghairmoideachais agus ghairmoiliúna a fheabhsú 
4 Coibhéiseach le leibhéal C1 i ngach gné mar atá sainithe sa Chreat Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha 
5 Coibhéiseach le leibhéal B2 i ngach gné mar atá sainithe sa Chreat Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha 
6 Thart ar shé cinn 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr?loc=en_EN
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr?loc=en_EN
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Ar chur i gcrích na céime seo, molfaidh an Bord liosta iarratasóirí a mheasfar a bheith ar na hiarratasóirí is 

oiriúnaí
7
 i gcomhréir le próifíl an phoist. Is é Stiúrthóir ETF a dhéanfaidh an cinneadh deiridh. 

Céim 3 – Ceapachán  

Ceapfaidh an Stiúrthóir an t-iarrthóir rathúil ar bhonn an liosta a mholfaidh an Bord.  

Féadfaidh an Stiúrthóir a chinneadh freisin liosta d’iarrthóirí eile a d’fhéadfadh bheith oiriúnach a chur le 
chéile. 

Fanfaidh an liosta sin bailí ar feadh dhá mhí dhéag ar a mhéad ó dháta a bhunaithe agus féadfar fad ama an 
liosta a bheith modhnaithe le cinneadh ón Stiúrthóir. Ní hionann cur ar áireamh sa liosta sin agus gealltanas 
go dtairgfear post. 
Sa chás go dtagann folúntas i bpost den sórt sin aníos nó gur gá é a chlúdach, féadfaidh an Stiúrthóir post a 
thairiscint d’iarrthóir ar an liosta a bhfuil an phróifíl is fearr acu maidir le riachtanais ETF an tráth sin. 

Coinníollacha Conartha 

Conradh trí bliana mar Ghníomhaire Sealadach, Feidhmghrúpa AD, grád 9, atá faoi réir tréimhse phromhaidh 
naoi mí agus a fhéadfar a athnuachan is ea an conradh a fhéadfar a thairiscint don iarrthóir rathúil.  

Tá conarthaí Gníomhairí Sealadacha ag teacht le hAirteagal 2(f) de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh 
Eile (CEOS) an Aontais Eorpaigh. 

Faoin gcineál conartha sin, tá an fostaí faoi cheangal le CEOS agus leis na Rialacha Cur Chun Feidhme cuí. 

Ní bheidh ETF faoi cheangal leis an gconradh fostaíochta arna thairiscint ach amháin sa chás go ndearna an 
t-iarrthóir rathúil na nithe seo sular síníodh an conradh: 

• Sholáthair sé/sí cóipeanna bunaidh nó cóipeanna deimhnithe de gach doiciméad ábhartha lena 
ndeimhnítear a (h)incháilitheacht, lena n-áirítear taifead glan ciontuithe; 

• Thug sé/sí faoi scrúdú dochtúra éigeantach lena ndearbhaítear go gcomhlíonann sé/sí an caighdeán 
feidhmiúlacht coirp is gá chun na dualgais lena mbaineann a chomhlíonadh; 

 Chuir sé/sí ETF ar an eolas faoi aon choinbhleacht leasa atá ann dáiríre nó a d’fhéadfadh a bheith ann 

agus measadh nach bhfuil aige/aici aon leas pearsanta a chuirfeadh as dá neamhspleáchas ná aon 

choinbhleacht leasa eile. 

TUARASTAL AGUS SOCHAIR 

• Tá an tuarastal bunaithe ar scála tuarastail an Chomhphobail. Tá pá faoi réir cáin Comhphobail agus 
asbhaintí eile atá leagtha síos i Rialacháin Foirne agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile 
(CEOS) an Aontais Eorpaigh. Tá luach saothair díolmhaithe ó aon cháin náisiúnta ar thuarastal, áfach; 

• Féadfar liúntais éagsúla, na liúntais teaghlaigh agus an liúntas easaoránachta go háirithe (4% nó 16% 
den bhuntuarastal), a dheonú nuair is cuí. 

Iarratais a chur isteach 

Iarrtar ar iarrthóirí a n-iarratais a sheoladh tríd an rannán “Work with us- Procurement & Careers” ar láithreán 
gréasáin ETF.  

Is é an dáta deiridh le haghaidh na hiarratais a chur isteach ná an 20 Aibreán 2018 ag 23.59 (Am Lár na 
hEorpa).  

Moltar go mór d’iarratasóirí gan fanacht go dtí an lá deiridh chun a n-iarratas a chur isteach mar go 
bhféadfadh trácht trom Idirlín nó fabht sa nasc Idirlín a bheith ina gcúis le deacrachtaí nuair a bheifear ag cur 
iarratais isteach. Ní féidir an locht a chur ar ETF as moill ar bith de bharr na ndeacrachtaí sin.  

RIACHTANAIS FHOIRMIÚLA: 

Ní mór na doiciméid uile seo a leanas a bheith curtha ar fáil faoin dáta deiridh, agus b’fhearr go mbeidís 
scríofa i mBéarla: 

• Litir spreagtha chlóscríofa nach mó ná leathanach amháin ar fad ina mínítear cén fáth a bhfuil spéis ag 
an iarrthóir sa phost seo; 

• Curriculum vitae ina n-úsáidtear formáid CV Europass, rud atá ar fáil ar láithreán gréasáin ETF (ní 
bhreithneofar aon fhormáidí eile); 

                                            

7 Tar éis dóibh 70% ar a laghad den scór iomlán a bhaint amach (agallamh agus triail scríofa) 

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Job_vacancies
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
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• An fhoirm darb ainm ‘Selection criteria form’ atá ar fáil ar láithreán gréasáin ETF. 

Tabhair do d’aire le do thoil nach nglacfar ach le hiarratais atá curtha isteach ar líne trí láithreán 
gréasáin ETF ina n-úsáidtear ceann amháin d’fhormáidí CV Europass agus ina dtugtar an fhaisnéis 
agus/nó na doiciméid ar fad atá liostaithe faoi “riachtanais fhoirmiúla” thuas. 

Más rud é go bhfuil ceann ar bith de na doiciméid liostaithe ar iarraidh nó nach gcomhlíontar na 
critéir incháilitheachta, ní bhreithneofar an t-iarratas a thuilleadh. 

FAISNÉIS BHREISE: 

De bharr an ardlín iarratas a gheofar, ní dhéanfar tuilleadh teagmhála ach le hiarratasóirí a dtabharfar 
cuireadh chun agallaimh dóibh.  

Ní thabharfar na doiciméid iarratais a chuirtear ar fáil le linn an nós imeachta roghnúcháin ar ais d’iarrthóirí. 
Ina ionad sin, coinneofar ar comhad iad in ETF don tréimhse is gá le haghaidh an phróisis agus scriosfar iad 
ina dhiaidh sin. 

Beidh feidhm ag reachtaíocht AE um chosaint sonraí pearsanta agus rúndacht faisnéise maidir leis na sonraí 
pearsanta ar fad a bhailítear le haghaidh an phróisis roghnúcháin seo. 

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil sa rannán “Privacy statement for job applicants” ar shuíomh Gréasáin ETF. 

Iarratasóirí a mheasann go ndearnadh dochar dá leasanna le cinneadh a bhaineann leis an nós imeachta 
roghnúcháin, féadfaidh siad gearán a dhéanamh trí na treoracha atá ar fáil faoin rannán ar “Appeal” ar 
shuíomh Gréasáin ETF a leanúint. 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Privacy_policy_for_Job_Applicants_EN
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Appeal_EN

