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Claochlú Gnó 
Oifigeach Tacaíochta Sruth Oibre (X2) 

Próifíl an Róil 
 

A.  Sonraí 
                  

Post: Claochlú Gnó 
Oifigeach Tacaíochta Sruth Oibre (X2) 

Grád Oifigeach Feidhmiúcháin (EO) 

Coibhéis lánaimseartha 1 CL (35 uair in aghaidh na seachtaine)  

Ag tuairisciú do: Stiúrthóir Ealaíon Foireann Ealaíon 1 Ceann 
Srutha Oibre um Ábhar x 1 
Stiúrthóir Scoileanna Ildánacha, Ceann Srutha 
Oibre um Ullmhacht Ghnó x 1 

Fad: Téarma seasta - conradh sealadach 12 mhí 

 
B.  Forbhreathnú ar an Rannóg agus ar an Ról 

 
Príomhthacaíocht riaracháin a chur ar fáil, gníomhartha agus gníomhaíochtaí laistigh den Chlár um 
Chlaochlú Gnó a chomhordú leis na Ceannairí Srutha Oibre don Chlár um Chlaochlú Gnó agus, de 
réir mar is gá, idirchaidreamh a dhéanamh le ranna eile den Chomhairle Ealaíon. 
 

 
C.  Príomhfhreagrachtaí 

 
 
Mar Oifigeach: 

 Tacú le luachanna, fís agus misean na Comhairle Ealaíon; 

 Tuiscint shoiléir ar ról, cuspóirí agus spriocanna an Oifigigh agus an tslí a dtacaíonn siad 

le cuspóirí d’Fhoirne/do Rannóige, spriocanna straitéiseacha na Comhairle Ealaíon agus 

na straitéise deich mbliana Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh. 

 Féachaint le bealaí nua a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun oibriú go héifeachtach 

chun freastal ar chuspóirí agus tacú leis na bealaí sin; 

 Faisnéis, eolas agus saineolas a roinnt go gníomhach chun cabhrú leis an bhfoireann a 

cuspóirí a bhaint amach; 

 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; 

 Bainistiú rathúil a dhéanamh ar raon tograí difriúla agus gníomhaíochtaí oibre ag an am 

céanna; 

 Béim láidir a choimeád ar fheidhmíocht ard agus ar sholáthar seirbhíse;  
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 Caidrimh inmheánacha agus sheachtracha a chruthú agus a chothú; 

 Treoirlínte agus teimpléid bhainistíocht tionscadal a úsáid agus a chur chun cinn.  

 

Mar Oifigeach Tacaíochta Srutha Oibre um Chlaochlú Gnó: 

 Cumas cruthaithe sa réimse bainistíocht tionscadal; 

 Tuiscint mhaith ar obair na Comhairle Ealaíon agus ar a cuspóirí straitéiseacha; 

 Léargas agus tuiscint maidir le bonneagar na hearnála ealaíon: 

 Sárscileanna anailísíochta, lena n-áirítear an cumas taighde a bhailiú agus a anailísiú, anailís 

chriticiúil a dhéanamh agus faisnéis chasta a chur in iúl ar bhealach soiléir, gonta; 

 Tú féin a chur in iúl ar bhealach soiléir, beacht ó bhéal agus i scríbhinn; 

 Sárscileanna idirphearsanta, lena n-áirítear an cumas cásanna ina bhfuil gá le scileanna 

taidhleoireachta agus deastuisceana a láimhseáil; 

 An cumas na gnéithe éagsúla taobh istigh de chóras TF na Comhairle Ealaíon, lena n-

áirítear seirbhísí ar líne, CRM, EDM agus foireann ríomhchlár Microsoft Office a oibriú; 

 Tiomantas d’ardchaighdeáin seirbhíse poiblí. 

 

Éilimh an Róil 

 

 Cruinnithe agus imeachtaí a eagrú; 

 Tacú le cumarsáid ar raon ardán agus i gcomhthéacsanna tionscadail agus cláir oibre an 

Chláir um Chlaochlú Gnó; 

 Feidhmiú mar phríomhnasc idir an Clár um Chlaochlú Gnó agus ranna agus foirne eile de 

chuid na Comhairle Ealaíon; 

 Feidhmiú mar phríomhdhuine nasctha idir an Clár um Chlaochlú Gnó agus comhpháirtithe 

straitéiseacha seachtracha agus soláthraithe seirbhíse; 

 Pleanáil oibre roinne a threorú chun a chinntiú go meaitseáiltear acmhainní go cuí leis an 

gclár oibre atá beartaithe; 

 I gcomhar le foirne na Comhairle Ealaíon, cruinnithe faisnéise chun cur le léarscáiliú agus 

próifíliú foriomlán na n-ealaíon a chomhordú; 

 Idirchaidreamh a dhéanamh le foirne ealaíon go háirithe maidir le córais agus 

modheolaíochtaí chun tacú le forbairt leanúnachais agus cáilíochta maidir le faisnéis, 

anailís agus próisis;  

 Faisnéis agus tacaíochtaí eile a chur ar fáil chun cabhrú le tionscadail taighde agus 

forbartha inmheánacha nó sheachtracha arna ndéanamh ag an gComhairle Ealaíon go 

haontaobhach nó i gcomhpháirtíocht; 

 Íocaíochtaí le taighde agus le soláthraithe eile a chomhordú; 

 Comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil maidir le ceisteanna teagmhála; 

 Comhordú a dhéanamh idir foirne / ranna ábhartha chun cabhrú le tionscadail thrasnacha 

a chur i bhfeidhm; 

 Ábhair a sholáthar chun tacú le tionscnaimh abhcóideachta arna ndéanamh ag an 

gComhairle Ealaíon; 
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 Ábhair a chur ar fáil chun tacú leis an gComhairle Ealaíon a cuid freagrachtaí a fheidhmiú i 

réimsí amhail Saoráil Faisnéise agus freagraí ar cheisteanna coitianta agus iarratais ar 

ábhair chainte a chur ar an eolas , chomh maith le cumarsáid chorparáideach amhail 

nuachtlitir agus Tuarascáil Bhliantúil na Comhairle Ealaíon;  

 Oiliúint agus tacaíocht a chur ar fáil do bhaill nua san fhoireann/sa rannóg/san eagraíocht; 

 Clúdach a sholáthar d’Fhoirne/do Rannóga eile de réir mar is gá. 

 

 
D.   Scileanna, Eolas agus Taithí 
 

 Sárscileanna anailísíochta, lena n-áirítear an cumas taighde a bhailiú agus a anailísiú, anailís 

chriticiúil a dhéanamh agus faisnéis chasta a chur in iúl ar bhealach soiléir, gonta; 

 Scileanna cumarsáide den scoth agus cumas tú féin a chur in iúl ar bhealach soiléir 

sothuigthe ó bhéal agus i scríbhinn; 

 Sárscileanna idirphearsanta, lena n-áirítear an cumas cásanna ina bhfuil gá le scileanna 

taidhleoireachta agus deastuisceana a láimhseáil; 

 Cumas cruthaithe sa réimse bainistíocht tionscadal; 

 An cumas na gnéithe éagsúla taobh istigh de chóras TF na Comhairle Ealaíon, lena n-

áirítear seirbhísí ar líne, CRM, EDM agus foireann ríomhchlár Microsoft Office a oibriú; 

 Tiomantas d’ardchaighdeáin seirbhíse poiblí; 

 Go hidéalach, bheadh Gaeilge, le scileanna labhartha agus scríofa, ag an duine, cé nach 
bhfuil sé seo riachtanach amach is amach don phost.  

 

 


