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                 Próifíl an Róil 
 

Sonraí 

 
Post:   Bainisteoir Forbartha Straitéisí – Athrú digiteach agus aeráide agus  

inbhuanaitheacht comhshaoil  
Conradh:  Conradh sé mhí téarma seasta 
Grád:   Ardoifigeach Feidhmiúcháin (AOF) 
Ag tuairisciú do: An Stiúrthóir um Fhorbairt Straitéiseach 
 

Fís agus Cuspóir na Roinne 

 
Treoraíonn 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 luacháil. Tacaímid leis an bhfoireann chun an straitéis a chur ar fáil agus cuspóirí beartais a 
ailíniú ach cuir chuige dea-chleachtais a bhunú maidir le forbairt beartais ar bhonn taighde agus 
fianaise. Tá an Roinn freagrach go sonrach as comhordú a dhéanamh ar thosaíochtaí ealaíne, 
rannpháirtíochta poiblí agus spásúla agus déimeagrafacha na straitéise a bhaint amach.  
 
 

Forbhreathnú Róil 

 
Beidh an Bainisteoir Forbartha Straitéisí i gceannas ar thionscadail agus ar thionscnaimh éagsúla 
agus páirteach iontu freisin chun tacú leis an bhfoireann Forbartha Straitéisí chun a gcuspóirí a 
bhaint amach. Beidh an Bainisteoir Forbartha Straitéisí ina nasc éifeachtach idir an Roinn 
Forbartha Straitéisí agus na foirne ealaíon. 
 
Sa ról seo oibreoidh an Bainisteoir Forbartha Straitéisí ar dtús leis an Stiúrthóir Forbartha Straitéisí 
agus leis na foirne Ealaíon chun beartais nua a fhorbairt maidir le (i) beartas digiteach agus (ii) an 
t-athrú aeráide agus comhshaoil. Nuair a bheidh sé aontaithe ag leibhéal an bhoird, beidh an 
bainisteoir freagrach as na beartais a chur chun feidhme.   
 

Príomhfhreagrachtaí 

 
Mar bhainisteoir: 

 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; 

 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;  
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 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 Bhainisteoir Forbartha Straitéisí: 

 Oibreoidh sé/sí leis an Stiúrthóir Forbartha Straitéisí agus leis na foirne Ealaíon chun a 
chinntiú go mbaintear amach na cuspóirí straitéiseacha maidir le beartais a fhorbairt agus a 
chur chun feidhme maidir leis an (i) athrú digiteach agus (ii) athrú aeráide agus 
inbhuanaitheacht chomhshaoil. 

 Beidh sé/sí i gceannas ar fhorbairt beartas bunaithe ar fhianaise ar dhea-chleachtas a 
bhunú agus a bhaint amach; 

 Déanfaidh sé/sí cumarsáid agus comhoibriú rialta dhá bhealach ar fud na heagraíochta 
agus éascóidh sé/sí idirphlé le príomhpháirtithe leasmhara; 

 Bainfidh sé/sí leas as saineolas agus eolas daoine eile chun tacú le pleanáil agus 
cinnteoireacht don eagraíocht; 

 Tacóidh sé/sí le próisis agus bealaí oibre a fhorbairt chun cur ar a gcumas don Roinn 
Forbartha Straitéisí agus na foirne ealaíon oibriú i gcomhar ar an mbealach is éifeachtaí; 

 Cuirfidh sé/sí le bainistiú agus seachadadh riachtanais Acmhainní Daonna, Forbairt 
Ghairmiúil agus Bainistiú Feidhmíochta, Sláinte agus Sábháilteacht agus Faisnéis agus 
Taifid fhoireann na Rannóige um Fhorbairt Straitéiseach. 

 

Éilimh an Róil 

 

 Taithí ábhartha shuntasach (3 bliana ar a laghad) ar bheartais a fhorbairt agus a 
chur chun feidhme ar leibhéal náisiúnta    

 Corpas eolais inbhuanaithe i leith forbairtí áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta sna 
healaíona; 

 An cumas taighde a bhailiú agus a anailísiú agus faisnéis chasta a chur in iúl ar 
bhealach soiléir, gonta; 

 Scileanna láidre bainistíochta foirne agus bainistíochta tionscadal. 

 Tá an cumas feidhmiú as Gaeilge inmhianaithe – 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 ríthábhachtach. 
 
 
 
 
 
*Tabhair faoi deara go bhféadfar freagrachtaí a athrú i gcomhar le hathbhreithniú atá ar bun ar struchtúr na 
heagraíochta agus ar phróisis a athrú. 

 


