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                                             Próifíl Róil sa Chomhairle Ealaíon  
 
 
Sonraí 
 
Post:                              Cúntóir Airgeadais  
Grád:                                 Oifigeach Cléireachais 
Coibhéis lánaimseartha:        Páirtaimseartha (18.5 uair in aghaidh na seachtaine, á n-
oibriú thar 5 lá, 
                                            uainchlár beacht lena chomhaontú leis an Stiúrthóir 
Airgeadais/ 
                                            Rúnaí Cuideachta) 
Ag tuairisciú do:                           Is é an Stiúrthóir Airgeadais / Rúnaí Cuideachta an  
                                            bainisteoir foriomlán sa réimse, ach oibreoidh an duine 
aonair 
                                            go dlúth le hOifigeach Feidhmiúcháin/Oifigeach Airgeadais 
 na Comhairle agus le baill eile den fhoireann Airgeadais. 
                                         
Príomhfhreagrachtaí (lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta dóibh seo) 
 

• Bheith ag oibriú go príomha le hOifigeach Feidhmiúcháin/Oifigeach Airgeadais 
na Comhairle 

• Cúnamh a sholáthar i dtaca le cruinnithe na Comhairle a chomhordú agus le 
tuairiscí gaolmhara 

• Cúnamh a sholáthar i dtaca le tuairiscí Airgeadais a ullmhú 
• Cúnamh a sholáthar i dtaca le Clár na Sócmhainní Seasta a choimeád  
• Deontais agus Íocaíochtaí Creidiúnaithe a phróiseáil  
• Cúnamh a sholáthar i dtaca le speansais Fhoireann agus Chomhaltaí na 

Comhairle a phróiseáil 
• Bheith ag oibriú le baill eile den fhoireann Airgeadais/ag tabhairt tacaíochta do 

bhaill eile den fhoireann Airgeadais i dtaca le dualgais ghinearálta Airgeadais, 
lena n-áirítear ullmhúchán Iniúchóireachta, comhdú, fótachóipeáil agus scanadh 

• D’fhéadfadh sé, ó am go chéile, gur ghá tacaíocht/clúdach a sholáthar do ranna 
eile 

 
 

Sonraíocht faoin bPearsa 

•  Taifead cruthaithe de scileanna riaracháin agus eagrúcháin iontacha, lena n-
áirítear mionchruinneas agus leibhéal ard rúndachta.  Bheadh taithí dhá bhliain 
– trí bliana i dtimpeallacht airgeadais inmhianaithe. 

• Scileanna idirphearsanta agus cumarsáide agus inniúlacht den scoth (idir 
scríofa agus ó bhéal), go háirithe i dtaca le teagmhálacha le baill foirne 
inmheánacha ag gach leibhéal, le Comhaltaí na Comhairle agus le cliaint 
sheachtracha.  

• Scileanna agus cumas láidir TFC, lena n-áirítear, go hidéalach, MS Office, go 
háirithe Excel, Word agus Outlook. 

• Solúbtha agus díograiseach i gcomhthéacs ionad oibre gnóthach agus 
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éilitheach. 
• Cumas a bheith ag coinne le riachtanais, oibriú go héifeachtúil mar chomhalta 

foirne agus oibriú as do stuaim féin. 
• Tiomantas léirithe do chur go dearfach le foireann agus do bhealaí 

éifeachtacha oibrithe. 
• Tiomantas d’ardchaighdeáin seirbhíse poiblí. 

 
 


