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Bainisteoir Tionscnaimh – Freagairt Chorparáideach   
 

Próifíl an Róil   

Sonraí  

Post: Bainisteoir Tionscnaimh – 

Freagairt Chorparáideach 

Grád: Ardoifigeach Feidhmiúcháin 

Fad: Conradh 6 mhí ar théarma seasta 

Coibhéis Lánaimseartha: Lánaimseartha – 5 lá sa tseachtain 

Ag tuairisciú do: Stiúrthóir Seirbhíse Corparáidí 

 

Cuspóir agus Forbhreathnú an Róil 

 
Stiúrfaidh an Bainisteoir Tionscnaimh – Freagairt Chorparáideach aonad a 

bunaíodh go sonrach chun freagairtí leanúnacha na Comhairle Ealaíon ar phaindéim 

Covid-19 a fhorbairt in 2021. Conradh lánaimseartha 6 mhí atá i gceist, agus é 

le tosú i mí Aibreáin 2021. 

 

Príomhfhreagrachtaí 

Mar Bhainisteoir Tionscnaimh:- 

Príomhfhreagrachtaí:  

 

 Clár 12 mhí de thionscnaimh agus thionscadail a cheapadh agus a chur ar 

fáil a léiríonn riachtanais earnáil na ealaíon [ag eascairt ó COVID-19] 

i gcaitheamh 2021.  

 Plean tionscadail a fhorbairt le haghaidh gach gné agus féachaint thar 

chur i bhfeidhm an phlean 

 Foireann a bhainistiú chun cláir agus tionscnaimh lárnacha maidir le 

COVID-19 a chur i gcrích  

 Na cláir mhaoinithe a bhainistiú a forbraíodh mar fhreagra ar Covid-19 

(an Dámhachtain Lúfaireachta ach go háirithe), agus creat measúnaithe a 

fhorbairt chun tionchar na gclár sin a mheas. 

 Déanamh cinnte go bhfuil na hacmhainní riachtanacha ar fáil chun cláir 

agus tionscnaimh lárnacha maidir le COVID-19 a chur i gcrích  

 Na foirne inmheánacha (ealaíon, oibríochtaí, cumarsáide, airgeadais) a 

chomhordú agus idirchaidreamh a dhéanamh leo maidir leis na cláir 

chomhaontaithe a chur ar fáil 

 Monatóireacht, cothabháil, athbhreithniú agus tuairisciú a dhéanamh ar 

an gclár foriomlán agus ar a chur i bhfeidhm 
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Aon dualgais eile ábhartha don Ghrád a d’fhéadfaí a shannadh ó am go 

chéile 

 

 

 

Sonraíocht faoin bPearsa 

 

 Cumas smaoineamh go straitéiseach agus go samhlaíoch 

 Dóigh chairdiúil, thuisceanach 

 Bheith chomh muiníneach/chomh cumasach céanna ag obair mar bhall 

d’fhoireann nó as do stuaim féin 

 Cumas dea-chaidrimh oibre a chothú le baill foirne ar gach leibhéal 

 Bheith sásta taisteal ar fud na tíre go rialta, agus cuairteanna thar 

oíche san áireamh anois is arís 

 Teacht aniar nuair atáthar ag tabhairt aghaidhe ar ualach mór oibre, 

spriocdhátaí agus/nó suíomhanna strusmhara 

 

    

 Scileanna, Eolas agus Taithí 

Riachtanach  

 Taithí ag leibhéal bainistíochta sna healaíona ar chóir go 

mbeadh cúig bliana ar a laghad de i mbainistíocht in eagraíocht 

mhór ag feidhmiú ag leibhéal náisiúnta 

 Ardleibhéal creidiúnachta sa phobal ealaíon 

 Tuiscint mhaith ar na healaíona agus bonneagar gnó na n-ealaíon 

Inmhianaithe 

 saineolas maidir le tionscadail chasta a phleanáil agus a 

bhainistiú 

 eolas ar theicnící agus uirlisí um bainistíocht tionscadal 

 taithí ar bhainistíocht foirne/daoine 

 taithí chruthaithe ar bhainistíocht riosca  

 taithí ar bhuiséid mhóra a bhainistiú 

 An cumas saincheisteanna a mheabhrú go hanailíseach agus smaointe 

casta a chur in iúl go soiléir; 

 

 Scileanna maithe idirphearsanta, lean n-áirítear cumas éisteachta 

agus idirbheartaíochta; 

 

 Dea-scileanna smaointeoireachta criticiúla agus fadhbréitigh 

 Scileanna láidre pleanála agus eagrúcháin 

 An cumas déileáil le dálaí éagsúla, feidhmiú faoi bhrú agus 

spriocdhátaí a bhaint amach 

 Sárchaighdeáin chumarsáide scríofa agus béil;  
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 Dea-oibrí foirne ag a bhfuil scileanna láidre cinnteoireachta agus 

ceannasaíochta aige/aici chomh maith leis an gcumas dul i bhfeidhm 

ar dhaoine; 

 Dea-scileanna idirphearsanta, lena n-áirítear cumas chun 

éisteacht, idirbheartaíocht a dhéanamh agus coinbhleacht a 

bhainistiú;   

 

 Tiomantas d’ardchaighdeáin seirbhíse poiblí; 

 

 An cumas feidhmiú i nGaeilge, idir labhairt agus scríobh 

 

      

Cáilíochtaí 

 Beidh an t-iarrthóir rathúil láidir go hacadúil, le bunchéim ar a 

laghad, agus b’fhearr go mbeadh cáilíochtaí iarchéime nó gairmiúla 

aige/aici i réimse ábhartha.   

 Tá cúlra forbartha láidir sna healaíona inmhianaithe. 

 

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). 

 

Foinse: An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 
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