
 

 

 
The Arts Council / 
An Chomhairle Ealaíon 
Stiúrthóir a Earcú 
 
 

Leabhrán Eolais d’Iarrthóirí 
Nollaig 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teagmhálaí: 

Adrienne Harten 
Senior Manager, Advisory Consulting - People & Organisation 
tel: +353 1 792 7737  
em ail: adrienne.harten@pwc.com 

mailto:adrienne.harten@pwc.com


 

PwC  Page 2 of 15 

Clár 

1. An Chomhairle Ealaíon ............................................................................................................................................................................................ 3 

2. Próifíl an Phoist ........................................................................................................................................................................................................ 4 

3. Próifíl an Té atá á Lorg ............................................................................................................................................................................................. 6 

4. Conas Iarratas a Dhéanamh .................................................................................................................................................................................... 7 

5. Coinníollacha Seirbhíse ................................................................................................................................................................................. 8 

6. Coinníollacha Breise Seirbhíse .................................................................................................................................................................... 10 

7. Cáilitheacht .................................................................................................................................................................................................. 11 

8. Eolas Ginearálta........................................................................................................................................................................................... 13 

9. Fógra ........................................................................................................................................................................................................... 14 

 

  



 

PwC  Page 3 of 15 

1. An Chomhairle Ealaíon 

Is í an Chomhairle Ealaíon gníomhaireacht forbartha na n-ealaíon in Éirinn; déanann sé ról na n-ealaíontóirí 
agus teacht an phobail ar na healaíona a thacú agus a chur chun cinn ar fud na tíre. 
Bunaíodh an Chomhairle Ealaíon i 1951 agus oibríonn sí i gcomhpháirtíocht le healaíontóirí agus eagraíochtaí 
ealaíon. Cuireann sí comhairle saineolaithe ar fáil don lucht déanta beartais.  
 
Tá oifigí na Comhairle i lár Bhaile Átha Cliath agus tá buiséad de €80m aici (2020) mar aon le foireann de os 
cionn 40. Díríonn sí ar bheartas a chomhlíonadh i réimsí éagsúla, lena n-áirítear íocaíochtaí d’ealaíontóirí agus 
cúrsaí comhionannais, chearta an duine agus éagsúlachta. Is é an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 
a cheapann Bord agus Cathaoirleach na Comhairle 
 
Is mian leis an gComhairle Ealaíon stiúrthóir nua a cheapadh anois a threoróidh an eagraíocht tríd an gcéad 
chéim feidhmithe eile de Phlean Straitéiseach 2016-2025 ‘Making Great Art Work’ a chur i bhfeidhm. 
Tuairsceoidh an Stiúrthóir don Bhord tríd an gCathaoirleach,agus beidh na dualgais seo uirthi/air: 

• an ardfhoireann bainistíochta a threorú le gur féidir an plean straitéiseach a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear 
príomhchuspóirí amhail teacht níos leithne a thabhairt don phobal ar na healaíona, agus ról an ealaíontóra i 
sochaí na hÉireann a fhorbairt; 

• aird a dhíriú ar a thábhachtaí agus a luachmhaire atá na healaíona, agus a gcleachtadh agus a bhforbairt a 
chur chun cinn; 

• maoirseacht a dhéanamh ar infheistíocht straitéiseach in eagraíochtaí ealaíon agus in ealaíontóirí chun go 
mbeidh ar a gcumas saothair uaillmhianacha nuálacha den scoth a dhéanamh; 

• dul i gcomhar leis an rialtas náisiúnta agus áitiúil, le gníomhaireachtaí eile stáit, chun na healaíona a 
fhorbairt. 

 
Is cuid dhílis d’fhís na Comhairle Ealaíon maidir le hÉirinn é go mbeidh sí mar thír ‘ina léirítear luach ar na 
healaíona mar ghné lárnach de shaol an tsaoránaigh, mar chomhartha aitheantais áitiúil agus náisiunta, agus 
mar chomhartha dár gcruthaitheacht mar phobal’. Is iad na luachanna seo a leanas a threoraíonn gach gné 
d’obair na Comhairle Ealaíon: 
 
Saoirse smaointeoireachta agus léirithe 
Atá riachtanach chun smaointe nua a cheapadh agus saothair nua a dhéanamh 
 
Gealltanas i leith barr feabhais 
I ngach gné dár n-obair féin agus in obair ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíon agus daoine eile a dtacaímid leo 

Ionracas, cuntasacht, trédhearcacht 
I ngach cinneadh dá ndéanaimid, go háirithe nuair a bhíonn airgead poiblí á infheistiú 
 

Meas ar an éagsúlacht 

I ndáil le cleachtadh ealaíon, rannpháirtíocht an phobail agus na dtraidisiún sóisialta agus cultúrtha 

Comhghleacaíocht 

Dul i mbun oibre agus cumarsáide go measúil le comhpháirtithe, le geallsealbhóirí agus leis an earnáil ealaíon 
trí chéile. 

Gheofar tuilleadh eolais ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon: http://www.artscouncil.ie/home/ 

 

 

 

http://www.artscouncil.ie/Publications/All/Making-Great-Art-Work---Arts-Council-Strategy-(2016%E2%80%932025)
http://www.artscouncil.ie/home/
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2. Próifíl an Phoist 

Oibreoidh an Stiúrthóir i ndlúthchomhairle leis an gCathaoirleach agus le comhaltaí na Comhairle agus beidh 
ról lárnach aici/aige i mbainistíocht na ngníomhaíochtaí uile a eascraíonn as plean straitéiseach reatha na 
Comhairle 2016-2025: ‘Making Great Art Work’, lena n-airítear ról an ealaíontóra in Éirinn agus teacht an 
phobail ar na healaíona a chur chun cinn. Beidh ról lárnach ceannaireachta ag an Stiúrthóir maidir leis na 
haidhmeanna sin agus aidhmeanna eile atá sa phlean straitéiseach agus sa  phlean trí bliana 2020-2022.  
 
Beidh ag an té a cheapfar cumasc de scileanna cumarsáide, sóisialta agus eagraíochtúla agus cumas 
ceannaireachta mar aon le heolas agus suim dhomhain sna healaíona; sárscileanna tacaíochta straitéisí, 
taidhleoireachta agus dúthrachta agus gealltanas i leith na seirbhíse poiblí, cáilíochtaí tráchtála/airgeadais, 
taithí ar athrú a bhainistiú, inchreidteacht le healaíontóirí, eagraíochtaí ealaíon agus cisteoirí agus ar deireadh 
stíl ambasadóra chun áit na n-ealaíon i saol daoine aonair, an phobail agus na sochaí a neartú. Ní mór na 
scileanna riachtanacha idirphearsanta a bheith ag an stiúrthóir le dul i mbun oibre le raon grúpaí sa phobal 
ealaíon, mar aon le scileanna bainistíochta straitéisí chun déileáil le raon saincheisteanna, idir inmheánach 
agus seachtrach, a thagann chun cinn sa Chomhairle Ealaíon. 
 
Is ceapachán mór ceannaireachta é seo sna healaíona in Éirinn, agus is deis é chun deiseanna a chruthú agus 
a thapú agus chun soláthar a dhéanamh ar bhonn grá anama i bpáirt do ról na n-ealaíon i saol shaoránaigh na 
hÉireann. 
 
 

Na Príomhchúraimí 

Seo liosta de dhualgais an phoist cé nach liosta uileghabhálach é: 

• Ceannaireacht agus Bainistíocht Straitéiseach 

– An cheannaireacht agus an treoir a sholáthar is gá chun cuspóirí an phlean straitéisigh 2016-2025 

agus an phlean reatha trí bliana 2020-2022 a bhaint amach. 

– Oibriú go dlúth leis an gCathaoirleach agus le comhaltaí na Comhairle le cinntiú go gcomhlíonann 

an eagraíocht a fheidhmeanna rialachais agus ceannaireachta ar son phobal ealaíon na hÉireann 

– Maoirseacht a dhéanamh ar infheistíochtaí straitéiseacha chun tacú le todhchaí eagraíochtaí 

ealaíon agus ealaíontóirí 

 

• Bainistíocht Eagraíochtúil, Airgeadais agus Daoine 

– Ionchais shoiléire maidir le bainistíocht feidhmíochta a shocrú don ardbhainistíocht, a chuirfear i 

bhfeidhm ó bharr go bun na heagraíochta 

– Foireann na Comhairle Ealaíon agus grúpaí gaolmhara a fhorbairt, a inspreagadh agus a threorú 

chun dea-chleachtas agus feidhmíocht den scoth a chur ar fáil i ngach gníomhaíocht agus i 

bpleananna straitéiseacha 

– Gach sócmhainn agus acmhainn a bhainistiú go héifeachtach; cinntiú go gcomhlíontar riachtanais 

tuairiscithe, reachtúla agus rialachais, agus go ndéantar gnóthaí airgeadais na Comhairle Ealaíon a 

bhainistiú i gceart 

 

• Bainistíocht agus Forbairt Geallsealbhóirí 

– Dul i gceannas, i dteannta an Chathaoirligh, ar an gcaidreamh le gníomhaireachtaí agus ranna 

rialtais ar ghnóthaí beartais, reachtaíochta agus rialála, chomh fada agus a bhaineann sé leis an 

earnáil ealaíon in Éirinn. 

– Dea-chaidreamh a chothú go réamhghníomhach le raon leathan grúpaí páirtithe leasmhara 

inmheánacha agus seachtracha ar gach leibhéal de na hearnálacha poiblí agus príobháideacha. 

– Raon leathan caidrimh a shainaithint, a fhorbairt agus a choimeád ar siúl le geallsealbhóirí ar fud 

earnáil na n-ealaíon in Éirinn agus thar lear 

 

• Ionadaíocht agus Cumarsáid 

– Bheith mar chéad phointe teagmhála agus mar aghaidh phoiblí na hearnála ealaíon in Éirinn 

http://www.artscouncil.ie/Publications/All/Making-Great-Art-Work_-Three-Year-Plan-2017%E2%80%932019/
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– Straitéis éifeachtach chumarsáide a chur i dtoll a chéile, ar mhaithe le próifíl ghníomhaíochtaí na 

Comhairle Ealaíon le lucht féachana cuí a mhéadú, trí fhóraim, meáin agus ardáin ábhartha a úsáid. 

– Fógraíocht a dhéanamh ar a thábhachtaí atá na healaíona agus cleachtadh agus forbairt na n-

ealaíon a chur chun cinn go náisiúnta agus go háitiúil. 

– Dul i gcomhpháirtíocht le comhlachtaí áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta a dhéanfaidh todhchaí na 

n-ealaíon in Éirinn a mhúnlú. 
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3. Próifíl an Té atá á Lorg 

Taithí, Scileanna & Eolas 

• Ceannaire ardaidhmeannach le scileanna cumarsáide den scoth -- in ann tuairimí na Comhairle Ealaíon a 

chur i bhfocail lasmuigh den Chomhairle ag fóraim áitiúla/náisiúnta agus ar ardáin meán 

• Scileanna agus taithí ardbhainistíochta den scoth agus an cumas maoirseacht a dhéanamh ar dhea-

chleachtas na bpróiseas, na ngnásanna, na gcóras agus an bhonneagair TF atá riachtanach 

• Taithí chruthaithe ar dhul i gceannas ar phleananna straitéiseacha a chur i bhfeidhm trí fhoirne a 

inspreagadh, comhpháirtíochtaí a bhaint amach agus cultúr éagsúlachta agus cuimsithe a chur chun cinn 

• Taithí chruthaithe ar dhul i mbun oibre le grúpaí éagsúla páirtithe leasmhara agus le comhlachtaí rialtais 

chun an díospóireacht a mhúnlú agus bonn eolais a chur faoin mbeartas 

• Taithí ar athrú a bhainistiú i dtimpeallacht ilpháirtithe leasmhara 

• An cumas tionchar a imirt, idirghníomhú agus ionadú a dhéanamh thar ceann leasanna an phobail ealaíon 

ar ardleibhéil ghnó agus rialtais go háitiúil, go náisiúnta, agus go hidirnáisiúnta. 

• An cumas iontaoibh a chothú agus meas a thuilleamh ón gCathaoirleach, ó chomhaltaí an Bhoird, ó 

fhoireann na Comhairle Ealaíon agus ó chomhpháirtithe eile ar fud na hÉireann 

• Scileanna cruthaithe ceannaireachta, agus an cumas dul i mbun oibre le daoine eile i mbuíon agus 

comhaontais a dhéanamh 

• Eolas domhain ar earnáil na n-ealaíon in Éirinn  

 

Tréithe Pearsanta 

• Tá sí/sé freagrach as a gníomhartha féin agus tacaíonn sí/sé go follasach leis an bhfoireann 

ardbhainistíochta agus lena gclár oibre 

• Dírithe ar thorthaí -- tuigeann sí/sé na nithe is mó suntais don ardbhainistíocht agus do na fostaithe i 

gcoitinne 

• Sárscileanna idirphearsanta - láimhsíonn sí/sé cásanna casta deacra go smaointeach, le hathléimneacht 

agus le féinmhuinín 

• Léiríonn sí/sé ionracas ina c(h)uid iompair féin agus sa phlé a bhíonn aici/aige le daoine eile 

• Breithiúnas stuama, ó thaobh caidreamh le daoine; dea-scileanna cinnteoireachta a léiriú i réimsí éagsúla 

oibriúcháin 

• An láithreacht agus an stuamacht is gá chun an Chomhairle Ealaíon a threorú agus a leasanna a ionadú go 

háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta 

• Bheith mar oibrí buíne -- in ann dul i mbun oibre ar gach leibhéal chun cuspóirí a bhaint amach 

• Oilte i gcúrsaí cumarsáide agus comhoibre -- ar a c(h)ompord ag obair le baill den phobal ealaíon, le lucht 

an chórais pholaitiúil agus le lucht na meán 

• Duine féin-inspreagtha atá ar a c(h)ompord ag glacadh le hathruithe agus á gcur i bhfeidhm 
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4. Conas Iarratas a Dhéanamh 
 
Beidh PwC ag bainistiú gach gné den phróiseas earcaíochta thar ceann na Comhairle Ealaíon. Chun an deis 
seo a phlé, iarrtar ort  teagmháil a dhéanamh le Adrienne Harten ar 01 792 7737 nó ag 
adrienne.harten@pwc.com. Níor chóir aon cheist  a chur ar an gComhairle Ealaíon ná aon chanbhasáil a 
dhéanamh leo.  

Le bheith san iomaíocht, cuir CV cuimsitheach agus ráiteas pearsanta ar a oiriúnaí atá tú don ról seo chuig an 
seoladh thíos roimh uair an mheán lae, Dé hAoine, 24 Eanáir 2020:.  

  
Ba chóir iarratais a chur chuig: ie_recruitment_theartscouncil@pwc.com 
 
Mura bhfaigheann iarratasóir ríomhphost admhála laistigh de dhá lá oibre den iarratas a chur isteach, ba chóir 
di/dó teagmháil a dhéanamh le PwC Executive Search ag 01 792 7737 / 01 792 6163 nó ríomhphost a 
sheoladh chuig sinead.keaveney@pwc.com.  
 
 
Is fostóir comhdheiseanna í an Chomhairle Ealaíon. 

 

 

mailto:adrienne.harten@pwc.com
mailto:ie_recruitment_theartscouncil@pwc.com
mailto:sinead.keaveney@pwc.com
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5. Coinníollacha Seirbhíse  

Tuarastal 

Is é scála tuarastail an phoist ráta an Stiúrthóra, Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin. 
Is é an luach saothair iomlán (comhdhéanta de thuarastal móide liúntas): 
 
€106,393     €110,147     €113,919     €117,683     €120,894     €124,276      €127,659 
 
Íocfar an ráta seo i gcás ina bhfuil an té a cheapfar á earcú isteach sa státseirbhís nó sa tseirbhís phoiblí den 
chéad uair, nó gur tháinig sí/sé isteach sa státseirbhís nó sa tseirbhís phoiblí ar nó tar éis an 6 Aibreán 1995 
agus go gceanglaítear uirthi/air ranníocaíocht phearsanta pinsin a íoc. 
 
Féadfaidh ráta eile a bheith le híoc i gcás inar tháinig an té a cheapfar isteach sa státseirbhís nó sa tseirbhís 
phoiblí roimh an 6 Aibreán 1995 agus nach gá di/dó ranníocaíocht phearsanta pinsin a íoc.. 
 
Nótaí tábhachtacha maidir leis an tuarastal: 
 
Is é bunphointe an scála a thairgfear d’iarrthóirí agus ní bheidh aon idirbheartaíocht i gceist. D’fhéadfaí an ráta 
tuarastail a choigeartú ó am go chéile ar aon dul le beartas pá an Rialtais maidir le seirbhísigh phoiblí i 
gcoitinne. 
 
Faoi réir fheidhmíocht shásúil, is féidir go n-íocfar breiseanna ar aon dul le beartas an Rialtais. 
 
Is féidir nach ionann an tuarastal chun críocha sochair aoisliúntais a ríomh agus an tuarastal thuas, ag brath ar 
an gcás. 

Tionacht 

Ceapachán i bhfoirm conradh fostaíochta socraithe cúig bliana a bheidh ann..  

Suíomh 

Is i 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2 atá ceannáras na Comhairle Ealaíon faoi láthair. 

Uaireanta oibre 

Socrófar na huaireanta oibre ó am go chéile ach ní rachaidh siad faoi bhun 43 uair an chloig agus 15 nóimeád 
comhlán sa tseachtain nó 37 uair an chloig glan ar shosanna lóin [ensure working hours are correct]. Iarrfar ar an 
té a cheapfar uaireanta breise a oibriú ó am go chéile faoi mar a bheadh réasúnta agus riachtanach chun a dualgais 
nó a dhualgais a chomhlíonadh i gceart faoi réir na dteorainneacha atá leagtha síos sna rialacháin ama oibre. 
Clúdaíonn an ráta tuarastail aon tinreamh breise a d’fhéadfadh a bheith de dhíth ó am go chéile. 

Saoire Bhliantúil 

In éineacht leis na gnáthlaethanta saoire phoiblí, gabhann saoire bhliantúil 30 lá leis an bpost seo.. 

Saoire Bhreoiteachta 

Íocfar pá le linn neamhláithreacht ar saoire bhreoiteachta cuí-dheimhnithe, ar choinníoll nach bhfuil aon 
fhianaise ann ar mhíchumas buan maidir le seirbhís a thabhairt, ar bhonn pro-rata, de réir fhorálacha Scéim 
Saoire Bhreoiteachta na Seirbhíse Poiblí. 
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Aoisliúntas agus Scor 

Tairgfear na téarmaí agus na coinníollacha cuí aoisliúntais don té a cheapfar, faoi mar atá i réim sa tseirbhís 
phoiblí, nuair a thairgfear an ceapachán.  
 
I gcoitinne, ciallaíonn sé seo go dtairgfear ceapachán bunaithe ar bhallraíocht sa Scéim Pinsin Aonair 
Seirbhíse Poiblí (“Scéim Aonair”). Gheofar sonraí na Scéime Aonair ag 
http://www.singlepensionscheme.gov.ie/. Is é 70 an aois uasta scoir i gcás fhormhór bhaill na Scéime Aonair. 
 
Is féidir go bhfuil téarmaí  agus coinníollacha difriúla aoisliúntais agus scoir i bhfeidhm i gcás iarrthóirí a 
d’oibrigh roimhe seo i bpost inphinsin seirbhíse poiblí (lasmuigh de théarmaí na Scéime Aonair) sna 26 
seachtaine sular ceapadh í/é, nó atá ar sos gairme faoi láthair, nó atá ar saoire speisialta íoctha nó 
neamhíoctha. Cinnfear teidlíochtaí pinsin agus aois uasta scoir, más cuí, i gcás ceapaithe den sórt sin i 
bhfianaise a stair fostaíochta seirbhíse poiblí. 

 

FÓGRA TÁBHACHTACH 

Ba chóir d’iarrthóirí a thabhairt faoi deara go mb’fhéidir go mbeidh feidhm ag téarmaí agus coinníollacha difriúla 
más amhlaidh díreach sular ceapadh í/é  go raibh an ceapaí ina seirbhíseach reatha stáit nó poiblí 
 
Is ionann an méid thuas agus na príomhchoinníollacha seirbhíse. Ní liosta uileghabhálach de gach téarma 
agus coinníoll fostaíochta é, leagfar iad sin amach sa chonradh fostaíochta a aontófar leis an té a cheapfar.. 

  

http://www.singlepensionscheme.gov.ie/
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6. Coinníollacha Breise Seirbhíse 

Ranníocaíocht Bhreise Aoisliúntais 

Is gá an Ranníocaíocht Bhreise Aoisliúntais a íoc i gcás an cheapacháin seo, i gcomhréir leis an Acht um Pá 
agus Pinsin Seirbhíse Poiblí 2017. 

 
Fabhrú Pinsin 

Faoin Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012 tugadh isteach teorainn 40 
bliain ar sheirbhís iomlán atá inríofa i leith pinsin i gcás inar bhain duine le breis is scéim pinsin seirbhíse poiblí 
amháin a bhí ann roimhe seo. Is féidir go mbeidh impleachtaí aige sin d’aon cheapaí a bhfuil cearta pinsin 
faighte aici/aige i bhfostaíocht seirbhíse poiblí roimhe seo. 

Maolú Pinsin 

Más amhlaidh gur fostaíodh an ceapaí roimhe seo sa Státseirbhís nó sa tSeirbhís Phoiblí agus má tá sí/sé ag 
fáil pinsin ón Státseirbhís nó ón tSeirbhís Phoiblí nó más amhlaidh go dtosófar de phinsean Státseirbhíse nó 
Seirbhíse Poiblí a íoc le linn na hathfhostaíochta beidh an pinsean sin faoi réir maolú de réir an Achta um 
Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012.. 
 
Nóta: Is ionann cur isteach ar an bpost seo agus a admháil go dtuigeann tú go mbeidh feidhm ag na 
forálacha maidir le maolú, má bhíonn sé sin ábhartha. Ní mheastar go dtacóidh an comhlacht 
fostaíochta  le hiarratas ar tharscaoileadh ó mhaolú i dtaca le ceapacháin sa phost seo. 
 
Mar sin féin, má bhí an ceapaí fostaithe sa Státseirbhís nó sa tSeirbhís Phoiblí roimhe seo agus má bronnadh 
pinsean air/uirthi faoi shocruithe luathscoir dheonaigh (seachas an Scéim Luathscoir Dhreasaithe (ISER) nó 
VER/VRS na Roinne Sláinte faoi Imlitir 7/2010 nó faoi Chiorclán LG (P) 06/2013 na Roinne Comhshaoil, Pobail 
& Rialtais Áitiúil, a gcuireann aon cheann díobh daoine as an áireamh don chomórtas seo), beidh deireadh le 
teidlíocht an duine sin ar an bpinsean sin le héifeacht ó dháta an cheapacháin. Déanfar socruithe speisialta, 
áfach, chun seirbhís a thug an ceapaí roimhe seo a ríomh chun críocha aon dámhachtain pinsin a bhféadfadh 
an ceapaí cáiliú dó. 
 
Ciorclán 102/2017 maidir le Scéim Luathscoir na Roinne Oideachais agus Scileanna do Mhúinteoirí 
Thug an Roinn Oideachais agus Scileanna Scéim Luathscoir isteach do Mhúinteoirí. Is coinníoll é den Scéim 
Luathscoir, ach amháin sna cásanna atá leagtha amach i bparaghraif 10.2 agus 10.3 de na himlitreacha cuí, 
agus sna cásanna sin amháin, má ghlacann múinteoir le luathscor faoi Shnáithe 1, 2 nó 3 den scéim seo agus 
go bhfostaítear é nó í i gcáil ar bith in aon réimse den earnáil phoiblí, cuirfear deireadh láithreach le híoc aon 
phinsin faoin scéim leis an duine sin. Atosófar na híocaíochtaí pinsin ar chríoch na fostaíochta sin nó ar 60ú 
breithlá an duine sin, cibé acu is déanaí, ach ar a atosú, bunófar an pinsean ar sheirbhís inríofa iarbhír an 
mhúinteora sin mar mhúinteoir (.i. ní chuirfear na blianta breise a deonaíodh roimhe sin san áireamh agus an 
íocaíocht pinsin á ríomh). 

Scor de Dheasca Easláinte 

I gcás ina dtéann duine ar scor ó chomhlacht Státseirbhíse nó Seirbhíse Poiblí ar chúiseanna easláinte is féidir 
go mbeidh a p(h)insean ón bhfostaíocht sin faoi réir athbhreithniú de réir rialacha an scoir easláinte atá mar 
chuid de scéim pinsin na fostaíochta sin. 
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7. Cáilitheacht 

Saoránacht 

Ba chóir d'iarrthóirí a thabhairt faoi deara gur saoránaigh den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE) nó 
náisiúnaigh nach den LEE iad ach a bhfuil cead oibre bailí acu, a cháilíonn le cur isteach ar phoist. Ballstáit an 
Aontais Eorpaigh mar aon leis an Íoslainn, an Iorua agus Lichtinstéin atá i gceist leis an LEE. Féadfaidh 
saoránaigh na hEilvéise faoi chomhaontuithe AE cur isteach ar phoist, leis. 

Srianta Áirithe ar Cháilitheacht 

Is féidir go ndéantar difear do cháilitheacht chun dul san iomaíocht i gcás iarratasóirí a bhí fostaithe roimhe seo 
i gcomhlacht Seirbhíse Poiblí agus a bhain leas roimhe seo as Scéim Iomarcaíochta Seirbhíse Poiblí nó as 
Scéim Luathscoir Dhreasaithe, lena n-áirítear: 

• Scéim Luathscoir Dhreasaithe (ISER): 

• Imlitir (7/2010) na Roinne Sláinte agus Leanaí: 

• Ciorclán LG (P) 06/2013 na Roinne Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil 

• Comhaontú Comhchoiteann: Íocaíochtaí Pinsin le Seirbhísigh Phoiblí. 

 
Scéim Luathscoir Dhreasaithe (ISER) 

Is coinníoll é den Scéim Luathscoir Dhreasaithe (ISER), mar atá sé leagtha amach in Imlitir 12/2009 na Roinne 
Airgeadais, go gcoisctear daoine atá ar scor faoin scéim sin ó chur isteach ar aon phost eile san fhostaíocht nó 
san earnáil chéanna. Mar sin, ní ceadmhach do dhaoine mar sin atá ar scor cur isteach ar an bpost seo. 
 
Imlitir (7/2010) na Roinne Sláinte agus Leanaí 

Le Ciorclán (7/2010) na Roinne Sláinte agus Leanaí den 1 Samhain 2010 tugadh isteach Scéim Spriocdhírithe 
um Luathscor Deonach (VER) agus Scéim Iomarcaíochta Deonaí (VRS). Is coinníoll den scéim VER é nach 
gcáileoidh daoine a bhaineann leas as an scéim le cur isteach ar athfhostaíocht san earnáil sláinte phoiblí nó 
san earnáil phoiblí i gcoitinne, nó i gcomhlacht a mhaoinítear go hiomlán nó go páirteach as cistí poiblí. Tá 
feidhm ag an gcosc céanna ar athfhostaíocht faoin scéim VRS ach ní mhairfidh an cosc ach go ceann seacht 
mbliana agus caithfidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe toiliú a thabhairt i gcás aon athfhostaithe 
ina dhiaidh sin. Daoine a bhain leas as aon cheann den dá scéim sin, ní cháileoidh siad chun dul isteach sa 
chomórtas seo.. 
 
Ciorclán LG (P) 06/2013) na Roinne Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil 

Tugadh Scéim Dheonach Iomarcaíochta le haghaidh Údarás Áitiúil isteach faoi Chiorclán LG (P) 06/2013 na 
Roinne Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil. De réir théarmaí an Chomhaontaithe Chomhchoitinn: Íocaíochtaí 
Iomarcaíochta le Seirbhísigh Phoiblí dar dáta an 28 Meitheamh 2012 mar atá sonraithe thuas, is coinníoll ar 
leith den scéim VER sin nach mbeidh daoine incháilithe lena n-athfhostú in aon chomhlacht Seirbhíse Poiblí, 
[mar atá sainithe faoi na hAchtanna um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail 2009-
2011 agus faoin Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012] go ceann 
tréimhse dhá bhliain óna ndáta imeachta faoin Scéim seo. Ina dhiaidh sin beidh toiliú an Aire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe de dhíth sula n-athfhostófar an t-iarrthóir. Tá feidhm ag na coinníollacha seo i gcás 
earcú / fostú ar bhonn conartha seirbhíse (cibé mar chonraitheoir nó mar fhostaí conraitheora). 
 
Comhaontú Comhchoiteann: Íocaíochtaí Iomarcaíocht le Seirbhísigh Phoiblí 

Tugadh isteach faoi litir ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe dar dáta an 28 Meitheamh 2012 chuig 
Oifigigh Phearsanra, le héifeacht ón 1 Meitheamh 2012, Comhaontú Comhchoiteann a aontaíodh idir an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus Coiste Seirbhíse Poiblí an ICTU i dtaca le hÍocaíochtaí 
Iomarcaíochta ex-gratia do Sheirbhísigh Phoiblí. Is coinníoll den Chomhaontú Comhchoiteann é nach mbeidh 
daoine a bhaineann leas as an gcomhaontú cáilithe lena n-athfhostú sa tseirbhís phoiblí in aon chomhlacht 
seirbhíse poiblí (mar a shainítear sna Beartais Éigeandála Airgeadais sna hAchtanna um Leas an Phobail 
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2009-2011) go ceann dhá bhliain ó fhoirceannadh na fostaíochta. Ina dhiaidh sin beidh toiliú an Aire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe de dhíth sula n-athfhostaítear an t-iarrthóir. Daoine a bhain leas as an 
scéim seo agus a d’fhéadfadh áit a bhaint amach sa chomórtas seo, beidh orthu a chruthú go gcáilíonn siad 
chun an post a ghlacadh (deireadh a bheith tagtha leis an tréimhse neamhcháilitheachta) agus beidh toiliú an 
Aire de dhíth sular féidir glacadh le haon fhostaíocht le comhlacht seirbhíse poiblí. 
 
Dearbhú 

Iarrfar ar iarratasóirí a dhearbhú cibé ar bhain siad leas roimhe seo as aon scéim luathscoir dhreasaithe 
Seirbhíse Poiblí. Beidh ar iarratasóirí a dhearbhú, leis, cibé an bhfuil aon teidlíocht acu ar phinsean seirbhíse 
poiblí (atá á íoc nó atá forchoimeádta) ó aon fhostaíocht Seirbhíse Poiblí eile agus/nó an bhfuair siad íocaíocht-
in-lieu i leith seirbhíse in aon fhostaíocht Seirbhíse Poiblí. 
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8. Eolas Ginearálta 

 

Rúndacht 

 

Léireofar meas ag gach céim den phróiseas earcaíocht ar rúndacht an iarratasóra. Ba chóir d’iarratasóirí a 
thabhairt dá n-aird, mar sin féin, go gcuirfear gach ábhar iarratais ar fáil don Chomhairle Ealaíon, 

 

Comhlíonadh Dlíthiúil 

 

Geallann PwC agus an Chomhairle Ealaíon gach reachtaíocht ábhartha a chomhlíonadh ó thús deireadh an 
fheachtais earcaíochta seo. 

 

Oibleagáidí an Iarratasóra 

Ní ceadmhach d’iarratasóirí: 

• Eolas bréagach a chur ar fáil i bhfios dóibh féin nó go meargánta 

• Cur isteach ar an bpróiseas nó dochar a dhéanamh dó ar shlí ar bith
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9. Fógra 

 



 

 

 


