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          Dréacht 
 

                 Próifíl an Róil 

 

Sonraí 

 
Post: Anailísí gnó 
Coibhéis lánaimseartha: Lánaimseartha 
Grád:    Ardoifigeach Feidhmiúcháin (AOF) 
Ag tuairisciú do:  An Stiúrthóir um Fhorbairt Straitéiseach 
 
 

Fís agus Cuspóir na Roinne 

 

Stiúrann an Roinn Forbartha Straitéisí sa Chomhairle Ealaíon an eagraíocht maidir 
lenár straitéis chorparáideach, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, a fhorbairt, a 
chur i bhfeidhm agus a mheas, agus tá sí freagrach as athruithe agus cláir a 
bhainistiú san eagraíocht tríd an oifig bainistithe clár.  
 
 

Forbhreathnú Róil 

 

Shainaithin an Chomhairle Ealaíon trína clár claochlaithe gnó an chaoi ar féidir 
seirbhísí níos fearr a sheachadadh dár bpáirtithe leasmhara nuair a fheabhsaítear 
próisis ghnó agus córais TFC. Tá córais na Comhairle Ealaíon maidir le hiarratais ar 
mhaoiniú ó ealaíontóirí agus ó eagraíochtaí a bhainistiú á nuashonrú faoi láthair 
chuig an ardán MS Dynamics. Beidh an t-anailísí gnó mar chomhalta i bhfoireann 
forfheidhmithe MS Dynamics ar dtús, agus nuair a chuirtear an córas nua i 
bhfeidhm, tacóidh sé le foireann na Comhairle Ealaíon chun deiseanna a 
shainaithint maidir le feabhsuithe a chur chun cinn trí leas a bhaint as an 
teicneolaíocht 
 
 

Príomhfhreagrachtaí 

 
Mar bhainisteoir de chuid na Comhairle Ealaíon: 
 

• Luachanna, fís agus misean na Comhairle Ealaíon a spreagadh; 
• Rannchuidiú go gníomhach chun cuspóirí straitéiseacha na Comhairle 

Ealaíon agus an straitéis deich mbliana Saothar Ealaíne Iontach a 
Tháirgeadh a chur i gcrích; 

• Féachaint le bealaí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun oibriú go 
héifeachtach chun freastal ar chuspóirí; 

• A bheith solúbtha agus toilteanach chun oiriúnaithe, agus rannchuidiú go 
deimhneach le cur i bhfeidhm an athraithe; 

• A bheith freagrach agus cuntasach as cuspóirí comhaontaithe a 
sheachadadh; 

• Foirne tionscadail a stiúradh trí shampla, daoine aonair a chur faoi oiliúint 
agus tacú leo de réir mar is gá; 
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• Bainistiú rathúil a dhéanamh ar raon tograí difriúla agus gníomhaíochtaí 
oibre ag an am céanna; 

• Obair a tharmligean go héifeachtach, faisnéis agus fianaise shoiléir a 
sholáthar maidir leis an méid atá ag teastáil; 

• Fócas láidir ar fheidhmíocht ard agus ar sheachadadh seirbhíse a 
chleachtadh agus a chur chun cinn;  

• Rannchuidiú le cinnteoireacht straitéiseach nuair is gá; 
• Caidrimh inmheánacha agus sheachtracha a chruthú agus a chothú; 
• Cinntí soiléire tráthúla a dhéanamh maidir le saincheisteanna 

tábhachtacha de réir mar is gá. 
 
Mar an t-anailísí gnó: 
 

• Feidhmiú mar úinéir táirge chórais ghnó na Comhairle Ealaíon lena 
chinntiú go bhfuil próisis agus uirlisí TFC na Comhairle Ealaíon oiriúnach 
don fheidhm.  

• A bheith freagrach as riachtanais fheidhmiúla agus neamhfheidhmiúla i 
ngach réimse den Chomhairle Ealaíon a anailísiú, a bhailiú agus a 
dhoiciméadú 

• Cásanna gnó a fhorbairt chun sochair na riachtanas nua a shainmhíniú 
d’fhonn an t-infheistiú sna córais nua TFC a chosaint 

• Oibriú leis an bhfoireann TFC lena chinntiú go bhfuil modheolaíochtaí 
forbartha agus uirlisí tacaíochta chun oibriú le forbróirí láidir agus go 
dtacaíonn siad le nuashonruithe ar na córais reatha agus cur i bhfeidhm 
na gcóras nua a sheachadadh   

• Riachtanais ghnó a aistriú go sonraíochtaí TFC atá le seachadadh ag 
soláthraithe seachtracha TFC agus le haghaidh próisis soláthair 

• A chinntiú go bhfreastalaíonn struchtúir shonraí le haghaidh tuairisciú ar 
riachtanais faisnéise gnó na Comhairle Ealaíon i ndáil le bainistíocht 
oibríochtaí, pleanáil agus measúnú ar an tionchar straitéiseach  

• Comhoibriú leis an bhfoireann acmhainní daonna maidir le clár oiliúna 
foirne lena chinntiú go mbeidh saineolas ag an bhfoireann i ndáil leis na 
córais ghnó a úsáid ionas go mbaintear an leas gnó is fearr astu 

 
 

Éilimh an Róil 

 
• Taithí ábhartha shuntasach ar theicnící anailíse gnó lena n-áirítear bailiú 

riachtanas, mapáil próisis, anailísiú próisis, seachadadh iarratais agus sreabhadh 
sonraí 

• Scileanna sármhaithe cumarsáide agus idirphearsanta agus an cumas chun stíl 
cumarsáide a chur in oiriúint do riachtanais na bpáirtithe leasmhara éagsúla  

• Cumas cruthaithe chun luach a chur le feabhsú an phróisis seirbhíse  
 
 

Cáilíochtaí 

 
Beidh an t-iarrthóir rathúil láidir go hacadúil le bunchéim sa réimse ábhartha.  Tá 
cúlra sna healaíona inmhianaithe. 
 
Tá an cumas feidhmiú i nGaeilge inmhianaithe – idir labhairt agus scríobh. 
 
 
*Tabhair faoi deara go bhféadfar freagrachtaí a athrú i gcomhar le hathbhreithniú atá ar 
bun ar struchtúr na heagraíochta agus ar phróisis a athrú. 
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Inniúlachtaí Riachtanacha don Phost  

 

Anuas ar na dualgais agus riachtanais thuasluaite, ní mór go 

mbeadh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi in ann a léiriú 

go bhfuil na hinniúlachtaí riachtanacha aige/aici don phost 

meánbhainistíochta seo. Leagtar amach thíos na hinniúlachtaí 

riachtanacha don ról mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin (AOF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

Saineolas, 
Oilteacht agus 

Féinfhorbairt 

Ceannasaíocht 

Foirne 

 

Anailís & 

Cinnteoireacht 

 

Scileanna 

Scileanna 
Idirphearsanta & 

Cumarsáide 

Bainistíocht & 
Torthaí a Bhaint 

Amach 
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Inniúlachtaí Leibhéal an Ardoifigigh Feidhmiúcháin 

Táscairí Feidhmíochta Éifeachtacha 

Ceannasaíocht Foirne 
Oibrítear leis an bhfoireann chun ardfheidhmíocht a bhaint amach, ag forbairt cuspóirí soiléire réalaíocha agus ag dul i 

ngleic le haon 

saincheisteanna feidhmíochta má thagann siad aníos 

 

Soláthraítear faisnéis agus comhairle shoiléir maidir leis an méid atá ag teastáil ón bhfoireann 

Féachtar le bealaí nua a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun oibriú go héifeachtach chun freastal ar chuspóirí 

Stiúrtar an fhoireann trí shampla, daoine aonair a chur faoi oiliúint agus tacú leo de réir mar is gá 

Leagtar tábhacht ar leith ar fhorbairt foirne, oiliúint agus uasmhéadú scileanna agus acmhainneacht na foirne 

Bítear solúbtha agus toilteanach chun oiriúnaithe, ag rannchuidiú go deimhneach le cur i bhfeidhm an athraithe 
 

Anailís & 

Cinnteoireacht 

Bailítear faisnéis ó fhoinsí ábhartha agus déantar anailís uirthi, cibé an foinse airgeadais, uimhriúil nó eile í, agus 

réimse gnéithe ríthábhachtacha á meas 

 

Cuirtear saincheisteanna níos leithne agus na himpleachtaí lena mbaineann san áireamh agus cinntí á ndéanamh 

Baintear úsáid as réamheolas agus taithí chun cinntí a dhéanamh 

Déantar cinntí críonna a bhfuil réasúnaíocht mhaith ag baint leo agus seastar leis na cinntí sin 

Moltar réitigh chun dul i ngleic leis na fadhbanna sin 

Bainistíocht Bítear freagrach agus cuntasach as cuspóirí comhaontaithe a sheachadadh 

& Seachadadh 

Torthaí Déantar bainistiú rathúil ar raon tograí difriúla agus gníomhaíochtaí oibre ag an am céanna 
 

Déantar a chuid oibre féin agus obair daoine eile a struchtúrú agus a eagrú go héifeachtach 

Bítear loighciúil agus pragmatach sa chur chuige, ag seachadadh na dtorthaí is fearr is féidir leis na hacmhainní atá ar 
fáil 

Tarmligtear obair go héifeachtach, agus soláthraíear faisnéis agus fianaise shoiléir maidir leis an méid atá ag teastáil 

Sainaithnítear réimsí atá le feabhsú go réamhghníomhach agus forbraítear moltaí praiticiúla maidir lena gcur i bhfeidhm 

Léirítear díograis le haghaidh forbairtí nua nó cleachtais oibre atá ag athrú agus déantar a dhícheall chun na nithe sin a 

chur i bhfeidhm go héifeachtach. 

Cuirtear córais/próisis chuí i bhfeidhm ionas go mbeifear in ann gach gníomhaíocht agus aschur a sheiceáil ó thaobh 
caighdeáin de 

Déantar fócas láidir ar sheachadadh seirbhíse custaiméara d’ardchaighdeán do chustaiméirí inmheánacha agus 
seachtracha a chleachtadh agus a chur chun cinn 

Scileanna 
Tógtar agus coinnítear teagmháil le comhghleacaithe agus le páirtithe leasmhara eile chun cabhrú leis an ról a 
dhéanamh 

Idirphearsanta & 

Cumarsáide 
Feidhmítear mar nasc éifeachtach idir an fhoireann agus an ardbhainistíocht 

 

Spreagtar plé oscailte tairbheach faoi shaincheisteanna oibre 

Léirítear cinnteacht, agus tacaíocht á fáil tríd an bhfaisnéis ábhartha a mhíniú agus na tairbhí a chur i láthair 

Caitear le daoine eile le críonnacht, stuaim, cúirtéis agus le meas, fiú le linn cúinsí dúshlánacha 

Cuirtear faisnéis in iúl go soiléir, go gonta agus go muiníneach ó bhéal agus i scríbhinn 

Saineolas, 

Tuigtear go soiléir na róil, na cuspóirí agus na spriocanna a bhaineann leis féin agus leis an bhfoireann agus an chaoi a 

réitíonn siad le hobair 

an aonaid agus na Roinne/hEagraíochta agus déantar cumarsáid éifeachtach faoi sin do dhaoine eile 

Oilteacht agus 

Féinfhorbairt 

Ardleibhéil saineolais agus eolas leathan ar an Earnáil Phoiblí atá ábhartha dá réimse oibre 
 

Dírítear ar an bhféinfhorbairt, ag déanamh a dhícheall chun feidhmíocht a fheabhsú 

Spreagadh & 
Déantar a dhícheall feidhmiú ag ardleibhéal agus fuinneamh suntasach a úsáid chun cuspóirí comhaontaithe a bhaint 
amach 

Tiomantas do 

Luachanna na Taispeántar acmhainneacht i láthair cúinsí dúshlánacha agus éilimh arda 

Seirbhíse Poiblí Bítear iontaofa go pearsanta agus féadfar brath air 

 
Cinntítear go mbíonn custaiméirí ag croílár gach seirbhíse a sholáthraítear 

Coimeádtar ardchaighdeáin macántachta, eitice agus ionracais 

 
 

 

 

 


