
 

 Bainisteoir um Sheachadadh Seirbhíse TFC  

 

A: Sonraí 

 

Post: Bainisteoir um Sheachadadh Seirbhíse TFC 

Grád: Ardoifigeach Feidhmiúcháin  

Coibhéis lánaimseartha: Lán-aimseartha (37 uair sa tseachtain) 

Láthair: Baile Átha Cliath  

Ag tuairisciú do: An Stiúrthóir atá freagrach as TFC nó duine 
eile a shaineofar ó am go ham. 

B: Cúlra:  An Chomhairle Ealaíon 

 

Oibríonn beagán os cionn caoga duine leis an gComhairle Ealaíon in aon suíomh amháin i 

gCearnóg Mhuirfean i mBaile Átha Cliath.  Is comhlacht neamhspleách í an Chomhairle Ealaíon, a 

bunaíodh in 1951 chun cleachtadh na n-ealaíon a spreagadh agus spéis, eolas agus léirthuiscint i 

leith na n-ealaíon a spreagadh i measc an phobail.  Is muidne príomhghníomhaireacht stát na 

hÉireann maidir le maoiniú na n-ealaíon, agus comhairle a chur ar an Rialtas faoi ghnóthaí 

ealaíne.  Le haghaidh tuilleadh eolais ar obair na Comhairle téigh chuig www.artscouncil.ie 

 

C: Riachtanais Riachtanacha  

 

Cáilíocht Leibhéal 7 ar a laghad i ndisciplín ábhartha S.T.E.M. (Eolaíocht, Teicneolaíocht, 
Innealtóireacht, Matamaitic) agus taithí phraiticiúil trí bliana a bhaineann go díreach le TFC agus 

eolas maith ar Microsoft Windows.  Taithí ar oibriú ar ardán néal-bunaithe de chuid MS 

Dynamics (nó ar theicneolaíocht chomhchosúil). 
 

nó  

taithí phraiticiúil cúig bliana i réimse Forbartha Feidhmchláir in TFC, nó Bainistiú Bonneagair agus 

eolas maith ar Microsoft Windows 

le 

a) cáilíocht Leibhéal 6 ar a laghad i ndisciplín S.T.E.M. (Eolaíocht, Teicneolaíocht, 

Innealtóireacht, Matamaitic) ábhartha 

nó  

b) dhá Theastas Ghairmiúla ar a laghad i réimse ábhartha den TFC 

 

http://www.artscouncil.ie/
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D:  Scileanna agus Taithí Bhreise (inmhianta, ach níl siad riachtanach) 

 

Bheadh sé de bhuntáiste ag iarrthóirí dá mbeadh eolas acu ar cheann díobh seo a leanas nó ar 

gach ceann díobh: 

 

 Leabharlann um Bonneagar Teicneolaíocht Faisnéise (I.T.I.L.) 

 ISO27001:2013 

 VoIP  

 

E: Dualgais an Phoist 

 

Áirítear leis na dualgais a bhaineann leis an bpost seo, cé nach liosta uileghabhálach é seo: 

 

 Cabhrú le forbairt agus forfheidhmiú leanúnach Straitéis TFC na Comhairle Ealaíon; 

 Clár oibre éifeachtach a phleanáil agus a sceidealú don fhoireann TFC intí a thacaíonn le gnó na 
heagraíochta; 

 Ceannaireacht éifeachtach a chur ar fáil d’fhoireann speisialtóirí TF ag cinntiú go ndírítear ar 

fheabhsú leanúnach agus seachadadh seirbhíse; 

 Réitigh feidhme gnó ceann go ceann agus réitigh bhonneagair agus oibríochtaí a fhorbairt agus 

tacú leo, thar shraith leathan teicneolaíochtaí ceannródaíocha lena n-áirítear bainistiú próiseas 

gnó, tuairisciú, idirphlé agus réitigh éirim ghnó; 

 Cáipéisíocht theicniúil chuimsitheach a bhainistiú agus a chothabháil; 

 Tionscadail TFC a bhainistiú leis an bhfoireann inmheánach agus le soláthróirí seachtracha; 

 Bainistiú díoltóra agus conartha a bhainistiú lena n-áirítear soláthar. 

 Oibriú leis an Stiúrthóir atá freagrach as TFC chun rioscaí a shainaithint agus a bhainistiú i réimse 

an TFC; 

 Beartais agus nósanna imeachta TF a fhorbairt agus a áirithiú go bhfuil na beartais agus na 

nósanna imeachta riachtanacha forbartha agus i bhfeidhm, go háirithe iad siúd a bhaineann le 

cibearshlándáil.  

 Oibriú leis an Stiúrthóir atá freagrach as TFC chun plean(anna) aisghabhála tubaiste a fhorbairt 

agus a thástáil i gcomhair príomhchóras;  

 Aon dualgais eile a d’fhéadfaí a shannadh ó am go chéile. 
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1. 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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