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1. Forbhreathnú 
 
Is gníomhaireacht rialtais í an Chomhairle Ealaíon atá freagrach as na healaíona a 
fhorbairt in Éirinn.  Oibrímid i gcomhpháirt le healaíontóirí, le heagraíochtaí ealaíon, 
le lucht déanta beartas poiblí agus le daoine eile chun áit lárnach a chruthú do na 
healaíona i saol na hÉireann.  Tá deis iontach againn faoi láthair do dhuine ag a 
bhfuil taithí. 
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Is suntasach atá an fhreagracht ar an gComhairle Ealaíon as an gceol mar thoradh 
ar an éagsúlacht atá ann ó thaobh seánraí agus stíleanna ceoil de, a chuimsíonn 
ceol clasaiceach (lena n-áirítear ceol ceolfhoirneach, ceol córúil, ceol 
comhaimseartha agus ceol aireagail), cineálacha seiftithe ceoil lena n-áirítear 
snagcheol agus raon d’fhoirmeacha gaolmhara cleachtais agus ceoil dhomhanda. 
Agus an réimse sin á bhainistiú, tá saineolas, mar aon le heolas mionsonraithe agus 
tuiscint mhionsonraithe ar chleachtas gairmiúil cleachtóirí, ag teastáil.   
 
Chun tuilleadh sonraí a fháil ar an deis seo lena n-áirítear an próiseas iarratais, féach 
ar http://www.artscouncil.ie/jobs/ 
 
Is é 5:00pm Dé Luain an 1 Nollaig 2014 an spriocdháta chun iarratais a fháil. 
 
Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do chomhdheiseanna san fhostaíocht agus 
cuirtear fáilte roimh iarratais ó gach cuid den phobal. 
 

An Chomhairle Ealaíon – foras forbartha na n-ealaíon á tacú ag Rialtas na 
hÉireann 

 

 

 

2. Próifíl an Róil              

 
A. Sonraí 
 
Post:                               Ceann Ceoil agus Ceoldrámaíochta 
Grád:                                  Ard-Oifigeach Feidhmiúcháin  
Ag tuairisciú don:                           Stiúrthóir Ealaíon 
 
B. Príomhfhreagrachtaí 
 

• Gach aon chuid de cheapadh beartais, d’fhorbairt tionscnamh, de 
bhainisteoireacht deontas agus chomhghaoil na Comhairle a riaradh sna 
réimsí ceoil agus ceoldráma.   

• An fhoireann ceoil agus ceoldrámaíochta (lena n-áirítear comhairleoirí) a 
bhainistiú agus a spreagadh chun cuspóirí straitéiseacha a bhaint amach.  

• Comhoibriú leis an Stiúrthóir Ealaíon, le bainistíocht agus foireann speisialtóra 
i bhfoirmeacha ealaíne agus cleachtais ealaíne eile i bhforfheidhmiú 
tionscadal traseagraíochtúil chun tacú le cuspóirí straitéiseacha. 

 
C. Bunspriocanna Inghnóthaithe an Róil (lena n-áirítear ach gan a bheith 

teoranta díobh seo) 
 

• Beartais agus straitéisí ábhartha a fhorbairt chun forbairt a dhéanamh ar 
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cheol agus ar cheoldrámaíocht de réir Straitéis agus Phlean Corparáideach na 
Comhairle Ealaíon. 

• Clár oibre a dhearadh agus a fhorbairt a chuireann spriocanna straitéiseacha 
foriomlána na Comhairle Ealaíon do cheol agus do cheoldrámaíocht i 
bhfeidhm   

• Faisnéis lárnach faoi cheol agus faoi cheoldrámaíocht a bhailiú agus a chothú 
agus cumarsáidí débhealaigh stuama a chothú le daoine aonair agus le 
heagraíochtaí tábhachtacha ábhartha. 

• Comhairle a thabhairt don Chomhairle Ealaíon maidir leis an úsáid is fearr le 
baint as cistí agus an úsáid is éifeachtaí d’acmhainní do thacaíocht deontais 
agus neamh-dheontais. 

• Forbairt leanúnach caidrimh le heagraíochtaí maoinithe ábhartha agus leis an 
bpobal ealaíon níos leithne a threorú agus a bhainistiú.   

• Buiséad bliantúil a fhorbairt i gcomhar leis an Stiúrthóir Ealaíon agus 
feidhmíocht a bhainistiú i gcoinne an bhuiséid sin le cabhair ó Airgeadas mar 
is cuí. 

• Cinntiú go bhfuil gach tionscadal taighde ábhartha deartha go maith agus go 
dtugtar chun críche é ag an gcaighdeán riachtanach. 

 
D. Sonraíocht faoin bPearsa 

 
• Seo a leanas a bheidh ag teastáil ón sealbhóir; cúig bliana ar a laghad de 

thaithí iomchuí, agus:  
• cuntas teiste cruthaithe, agus tiomantas soiléir i leith fhorbairt an cheoil agus 

na ceoldrámaíochta le tuiscint mhionsonraithe ar chleachtas gairmiúil sa dá 
fhoirm ealaíne;    

• tuiscint shoiléir ar thimpeallacht beartais d’fhorbairt ealaíon, go háirithe i leith 
an cheoil agus na ceoldrámaíochta agus na réimsí a bhaineann leo; 

• 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; 

• fianaise go bhfuil taithí aige/aici i bhforbairt agus i gcomhlíonadh straitéise;  
• eolas agus tuiscint dhomhain ar na sainábhair straitéiseacha lárnacha a 

bhaineann le forbairt ealaíon sa timpeallacht reatha; 
• caighdeán sármhaith i gcumarsáid scríofa agus béil; 
• tiomantas d’ardchaighdeáin seirbhíse poiblí; 
• taithí i mbainistíocht agus i riarachán.  

 
 
E. Cáilíochtaí 

 
Beidh cáilíocht tríú leibhéal (nó a comhionann) ag an sealbhóir poist. 
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3. Bunús Fostaíochta 
 

Is ionann an scála tuarastail don phost agus: 
 
€46,081, €47,458, €48,831, €50,204, €51,581, €52,955, €54,329 agus €56,314 
(Breisiú Fadseirbhíse 1, tar éis 3 bliana seirbhíse sásúil ag pointe 7), €58,294 (Breisiú 
Fadseirbhíse 2 tar éis 3 bliana seirbhíse sásúil ag Breisiú Fadseirbhíse 1).  

Scála PPC (Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin) (d’iarrthóir rathúil ar 
seirbhíseach poiblí nó státseirbhíseach reatha é/í a ceapadh ar nó tar éis an 
6 Aibreán 1995 nó ar iontrálaí nua é/í don tseirbhís phoiblí nó sa státseirbhís 
agus a bhfuil ranníocaíocht phearsanta pinsin éigeantach á déanamh 
aige/aici). 
  
Ba cheart d’iarrthóirí a thabhairt faoi deara go bhféadfaí an ráta luach saothair a 
athrú ó am go ham de réir bheartas pá an Rialtais.  
 
D’fhéadfadh pá agus coinníollacha éagsúla a bheith i bhfeidhm más seirbhíseach 
poiblí nó státseirbhíseach reatha an té a cheapfar díreach roimh an gceapachán.  
Beidh téarmaí pinsean seirbhíse poiblí agus coinníollacha aois scoir i bhfeidhm de 
réir socruithe pinsin sa Chomhairle Ealaíon ag brath ar réamhstádas an té a 
cheapfar. 
 
Faoi réir feidhmíocht shásúil, d’fhéadfaí incrimintí a íoc de réir Bheartas an Rialtais.  
 
Tá tréimhse promhaidh 12 mhí i gceist.   
 
 

4. Conas Iarratas a Dhéanamh 
 
Chun iarratas a chur isteach, cuir litir (gan a bheith níos faide ná 2 leathanach) ag 
leagan amach na cúiseanna a bhfuil spéis agat sa deis seo agus an chaoi a bhfuil do 
scileanna agus do thaithí comhoiriúnach do riachtanais an róil, chuig 
hr@artscouncil.ie.  Éilímid ort do thuarastal/thuilleamh reatha a chur in iúl i do litir 
mhínithe freisin.  (D’fhéadfadh go n-éileofaí ar an iarrthóir rathúil deimhniú/fianaise 
ina leith sin a thabhairt freisin.)  Ina theannta sin, déan curriculum vitae (C.V.) 
cuimsitheach a cheangal léi ina léirítear go soiléir do chuid éachtaí agus do thaithí 
ábhartha i do ghairm bheatha go dtí seo.  
 
Is é 5:00pm Dé Luain an 1 Nollaig 2014 an spriocdháta chun iarratais a fháil. 
  
Dearbhóidh an Chomhairle Ealaíon gach iarratas a fhaightear. 
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5. Modhanna Roghnúcháin 
 
D’fhéadfadh an méid seo a leanas a bheith san áireamh: 

 
• iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de réir na faisnéise atá cuimsithe ina n-iarratas 

d’fhonn liosta na n-iarrthóirí a laghdú go líon níos soláimhsithe le haghaidh 
agallaimh; 

• agallamh (ar féidir láithreoireacht ón iarrthóir a bheith san áireamh leis nó 
gan a bheith san áireamh); 

• ceistiúchán pearsantachta síciméadrach a chomhlánú; 
• an dara hagallamh ar féidir láithreoireacht nó cleachtadh eile a bheith san 

áireamh leis. 
 
Sa chás go mbainfear úsáid as cleachtadh gearrliostaithe, déanfaidh bord 
roghnúcháin saineolaithe iniúchadh ar na hiarratais agus déanfar iad a mheasúnú i 
gcoinne critéir réamh-mheasta, bunaithe ar riachtanais an phoist.  Dá réir sin, tá sé 
chun do leasa féin tuairisc mhionsonraithe agus chruinn a thabhairt i do CV i 
dtaobh do cháilíochtaí agus do thaithí. 
 
 
6. Míochaine agus Slándáil 
 
Tharlódh go mbeidh ar iarrthóirí a ndéantar breithniú orthu le haghaidh an 
cheapacháin scrúdú míochaine réamhfhostaíochta a dhéanamh mar aon le 
Grinnfhiosrúchán Garda, lena mbainfidh saincheisteanna maidir le Leas agus 
Cosaint Leanaí freisin. 
 
 

7. Incháilitheacht 
 
Ba chóir go dtabharfadh iarrthóirí faoi deara go bhfuil incháilitheacht le hiarratas a 
dhéanamh oscailte do shaoránaigh sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (EEA) – 
Ballstáit an Aontais Eorpaigh mar aon leis an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua. 
 
Tá sé mar fhreagracht aonair ar iarrthóirí a bhí ina seirbhísigh phoiblí nó ina 
státseirbhísigh a chinntiú go bhfuil siad incháilithe le hiarratas a dhéanamh.  Go 
háirithe, ba cheart d’iarrthóirí féideartha a bhí páirteach i gclár deonach 
téarfa/iomarcaíochta nó luathscoir agus a fuair íocaíocht iomarcaíochta nó atá ag 
fáil pinsean seirbhíse poiblí eolas a chur ar na coinníollacha aonair a bhaineann le 
hathfhostú san earnáil phoiblí agus é sin a dhearbhú má dhéanann siad iarratas. 
 
 
8. Teistiméireachtaí 
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Bheadh sé ina chúnamh dá dtosófá ag machnamh ar ainmneacha na ndaoine a 
bheadh ina moltóirí oiriúnacha dar leat dá rachaimis i dteagmháil leo (2-3 ainm agus 
sonraí teagmhála).  Ní gá go mbeadh d’fhostóir reatha san áireamh leis na moltóirí, 
ach ba cheart go mbeadh sé/sí ábalta teistiméireacht a chur ar fáil i do leith.  Bí 
cinnte nach mbaileoimid na sonraí a bhailiú ná nach ndéanfaimid teagmháil leis na 
moltóirí ach amháin má tá breithniú á dhéanamh ort i leith ceapacháin. 
 
 

9. Fiosrúcháin/Tuilleadh Faisnéise 
 
Má tá tuilleadh faisnéise de dhíth ort nó má theastaíonn uait plé faoi rún a shocrú 
maidir leis an deis seo, cuir ríomhphost chuig hr@artscouncil.ie 
 
 

10. Rúndacht 
 
Faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 1997, 2003 agus 2014, pléifear 
le hiarratais faoi lándiscréid. 
 
Ná bíodh amhras ort ach go bpléifear le gach fiosrúchán, le gach iarratas agus le 
gach gné de na nósanna imeachta faoi lándiscréid gan iad a nochtadh d’aon duine 
ach amháin dóibh siúd atá bainteach go díreach leis an bpróiseas earcaíochta.  
 
 

11. Eolas Tábhachtach Eile 
 

Ní bheidh an Chomhairle Ealaíon freagrach as aisíoc aon chostais a thabhaíonn 
iarrthóirí lena n-áirítear réiteach i gcomhair agallaimh/freastal ar agallamh nó 
athlonnú. 
 
Ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí faoi deara go ndícháileofar iad má dhéanann 
siad stocaireacht agus go n-eisiafar ón bpróiseas iad. 
 
 
Léiríonn an méid thuas na príomhchoinníollacha fostaíochta agus níl sé i 
gceist go mbeidh sé ina liosta cuimsitheach de na téarmaí agus 
coinníollacha fostaíochta ar fad a leagfar amach i gconradh fostaíochta 
mionsonraithe le comhaontú leis an iarrthóir rathúil. 
 
 

Críoch 


