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Fís agus Cuspóir an Chomhionannais, Chearta an Duine agus na hÉagsúlachta (CCDÉ)
In 2019 sheol an Chomhairle Ealaíon a beartas do Chomhionannas, Cearta an Duine &
Éagsúlacht (CCDÉ) agus í meáite ar a chinntiú go mbeadh sé ina bheartas beo agus
gníomh-dhírithe. Maidir leis an mbeartas a chur i bhfeidhm, gheall an Chomhairle Ealaíon
go dtabharfaidh sí faoi shraith gníomhartha forásacha, roinnt díobh a ndíreofar ar chúrsaí
inmheánacha leo, chun comhionannas deiseanna, rochtana agus torthaí a chur chun cinn
do gach duine a chónaíonn in Éirinn, beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, stádas
sibhialta nó teaghlaigh, creideamh, aois, míchumas, cine, cibé is duine den Lucht Taistil iad
nó nach ea, nó stádas socheacnamaíoch.
Gníomh tábhachtach amháin is ea post buan a chruthú do dhuine a bheidh tiomanta do
Chomhionannas, Éagsúlacht agus Ionchuimsiú ar leibhéal an bhainisteora laistigh den
Chomhairle Ealaíon lena chinntiú go dtabharfar tosaíocht chorparáideach don bheartas a
bhrú chun cinn agus a fhorbairt níos mó. Táimid sa tóir ar dhuine a bhfuil saineolas agus
sárthuiscint aige ar cheisteanna comhionannais agus a bhfuil scileanna maithe
ceannaireachta aige, le bheith i gceannas ar an mbeartas corparáideach seo a chur i
gcrích. Táimid tiomanta don ionchuimsiú, don éagsúlacht agus don chomhionannas a chur
chun cinn agus a mhéadú agus cuirimid fáilte roimh iarratais ó dhaoine ó gach cuid den
phobal a chomhlíonann critéir an phoist, beag beann ar aois, inscne, míchumas, cine,
creideamh nó gnéaschlaonadh.
Forbhreathnú Róil
Cuirfidh an Ceann EDI ceannaireacht réamhghníomhach, saineolas agus treoir ar fáil le
haghaidh gníomhaíochtaí Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsithe (EDI) ar fud
na Comhairle Ealaíon, rud a chinnteoidh go ndéanfar dul chun cinn maidir lenár
spriocanna agus go gcuirfear ár mbeartas CCDÉ i bhfeidhm ar bhealach atá
claochlaitheach agus a spreagfaidh athrú suntasach ar fud earnáil na n-ealaíon in Éirinn.

Príomhfhreagrachtaí
Mar Cheann EDI:
•

A bheith i gceannas ar Bheartas CCDÉ na Comhairle Ealaíon a chur i bhfeidhm agus a
fhorbairt ar fud na heagraíochta
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•

A bheith ag obair i gcomhar le Meitheal CCDÉ, an Fhoireann Shinsearach agus
Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon maidir leis an gclár oibre corparáidí le haghaidh CCDÉ
a phleanáil, a chur i dtosaíocht, a chur i gcrích agus a thuairisciú

•

Dul i gcomhairle leis an gComhairle Ealaíon lena chinntiú go ndéanfar an Clár
Gníomhaíochta CCDÉ agus a chur i bhfeidhm a chomhtháthú go héifeachtach laistigh
de chórais, beartais agus nósanna imeachta na heagraíochta

•

Dul i gcomhairle go seachtrach agus go forleathan le réimse grúpaí agus comhlachtaí le
comhrá leanúnach a chinntiú idir an Chomhairle Ealaíon agus na páirtithe leasmhara
ábhartha maidir le cur i bhfeidhm an bheartais seo a thabhairt chun críche

•

Comhpháirtíochtaí láidre le gníomhaithe seachtracha sa tsochaí shibhialta a fhorbairt
chun deiseanna oibre fónta a chruthú sna healaíona do dhaoine as cúlraí éagsúla, go
háirithe dóibh siúd lena mbaineann na tréithe seo a leanas – míchumas, eitneacht,
inscne, cúlra socheacnamaíoch.

•

A bheith ag obair le hearnáil na n-ealaíon chun luachanna agus prionsabail CCDÉ a
chur chun cinn i ngach cuid dá n-oibre, lena n-áirítear múnla nua oiliúna earnála don
Chomhionannas, Éagsúlacht & Ionchuimsiú a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm

•

Clár oiliúna agus méadaithe feasachta atá comhtháite agus leanúnach a fhorbairt agus
a chur i gcrích maidir le gach réimse den Chomhionannas, Éagsúlacht & Ionchuimsiú
d’fhoireann agus do bhord na Comhairle Ealaíon

•

Ceapadh beartas atá bunaithe ar fhianaise agus cleachtais chinnteoireachta atá
bunaithe ar shonraí a chur i bhfeidhm i ngach cuid de chur i bhfeidhm an bheartais

•

Ionadaíocht a dhéanamh don Chomhairle Ealaíon agus do Rialtas na hÉireann ag
fóraim éagsúla náisiúnta agus idirnáisiúnta a chuireann dea-chleachtas maidir leis an
gComhionannas, Éagsúlacht & Ionchuimsiú chun cinn

•

Cuspóirí agus torthaí an bheartais a chur in iúl agus a scaipeadh go forleathan agus go
trédhearcach

•

Monatóireacht, athbhreithniú agus tuairisciú a dhéanamh ar éifeachtacht an bheartais
ag tréimhsí éagsúla agus moltaí a dhéanamh maidir le hathruithe ar bith a d’fhéadfadh a
bheith ag teastáil

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;
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•
•
•
•
•
•
•

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;
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.

Inniúlachtaí agus Scileanna Riachtanacha

Seo a leanas na bunriachtanais:


Saineolas agus taithí shuntasach ar a bheith ag obair ar chúrsaí a
bhaineann le comhionannas, cearta an duine agus éagsúlacht



Tuiscint chuimsitheach ar earnáil ealaíon na hÉireann agus ar
thimpeallacht níos leithne an bheartais phoiblí



Eolas agus taithí phraiticiúil ar bhainistíocht tionscadail/cláir a phleanáil
agus ar mhodhanna bainistíochta



Taithí ar bheartas a fhorbairt agus ar thionscadail athraithe uileeagraíochta a chur i bhfeidhm



Cumas eolas ó neart foinsí a anailísiú agus a chomhtháthú agus sin a
chur i bhfeidhm i gcomhthéacs institiúideach



Sárscileanna cumarsáide labhartha agus scríofa agus an cumas
coincheapa agus beartas casta a chur i láthair i stíl agus i bhformáid
atá soiléir agus sothuigthe



Sárscileanna idirphearsanta mar aon le hardleibhéil chomhoibrithe
agus an cumas oibriú i gcomhar le páirtithe leasmhara agus le réimsí
eile



Cumas breithiúnas grinn a dhéanamh ar fhadhbanna, lena n-áirítear
iad siúd a d’fhéadfadh sé nach mbeadh fasach i gceist



Cur chuige ionchuimsitheach, freagrúil agus nuálach i leith oibre, agus
an cumas tabhairt faoi thionscadail dhúshlánacha



Cumas feidhmiú faoi bhrú agus tiomantas chun tascanna a bhrú chun
críche praiticiúla
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Cáilíochtaí
Beidh céim agus/nó taithí ghairmiúil shuntasach i réimse an chomhionannais agus chearta
an duine ag an té a n-éireoidh leis. Tá cúlra forbartha sna healaíona agus/nó sa bheartas
poiblí inmhianaithe.

Inniúlachtaí Riachtanacha don Phost
Anuas ar na dualgais agus riachtanais thuasluaite, ní mór go mbeadh an t-iarrthóir a néireoidh 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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