
 
Folúntas 

Bainisteoir Tionscnaimh do Phlean Gníomhaíochta Uíbh Ráthaigh 
(Téarma Seasta) 

 
Is plean il-ghníomhaireacht é Plean Gníomhaíochta Uíbh Ráthaigh, a forbraíodh chun aghaidh a thabhairt ar 

bhánú trom an daonra i nGaeltacht Uíbh Ráthaigh, mar chuid den Phlean Gníomhaíochta d’Fhorbairt na Tuaithe. 

 

Tá iarrataisí á lorg anois ar dhaoine fonnmhara dúthrachtacha féin-spreagtha le cáilíochtaí oiriúnacha do phost 

Bhainisteoir an Tionscnaimh, bunaithe i nDeisceart Chiarraí, chun áisitheoireacht a dhéanamh ar chur i gcrích 

an phlean seo. 

 

Ról: Beidh Bainisteoir an Tionscnaimh ag obair go díreach do Ghrúpa Stiúrú Fheidhmitheoireacht an Phlean 

Gníomhaíochta (an GSF), agus thar a cheann, grúpa d’ionadaithe as eagraíochtaí éagsúla, gur fé atá sé 

maoirsitheoireacht a dhéanamh ar chur i gcrích an Phlean Gníomhaíochta. Beidh sé de chúram ar an 

mBainisteoir tacaíochtaí a chomhóirdniú agus a chur ar fáil don GSF agus é i mbun chomhlíonadh a ról féin, 

agus, do réir mar a oirfidh, do pháirtnéirí indibhidiúla an tionscnaimh maidir lena gcaidreamh leis an GSF. 

 

Scála Pá: €48,000 - €53,000 

 

Faid: Conradh téarma seasta trí mbliana (tá na gnáth-rialacha promhaidh i gceist) 

 

Riachtanaisí:  

 Céim ábharach ar Leibhéal a 8 (céad honóracha / dara onóracha) nó a leithéid chéanna de cháilíocht 

phroifisiúnta (cáilíocht ábharach iar-chéime inmhianaithe), agus 5 bliana ar a laghad de thaithí 

ábharach iar-chéime 

 Eolas agus cumas oiriúnach sa Ghaeilge, labhartha agus scríte 

 Eolas ar ullmhúchán, ar chur i bhfeidhm, ar bhainistíocht, agus ar thuairisciú moltaí do thionscnaimhí 

i dtimpeallacht soch-eacnamaíochta, agus stair de rathúlacht léirithe sna cúraimí céanna. 

 Taithí ar chomh-oibriú agus ar ghréasánú le earnáil na bpobal, le earnáil an fhorbairt áitiúil, le earnáil 

na ngníomhaireachtaí poiblí, agus le earnáil an Rialtas Áitiúil. 

 Eolas ar na creatlacha straitéise ar leibhéal polasaí na háite, an réigiúin, agus an stáit. 

 Cur amach ar chláracha maoinitheoireachta de chuid an stáit agus de chuid Aontas na hEorpa, agus 

taithí ar theacht ar mhaoiniú ó fhoinsí náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

 Taithí ar an mbainisteoireacht agus ar an gcomh-ordaitheoireacht i dtimpeallacht casta il-eagraíochtach 

 Scileanna ábharacha ríomhaireachta ar leibhéal ard; cur amach ar na meáin shóisialta agus cumas iontu 

 Ceadúnas iomlán tiomána, glan ó phointí, agus a ghluaisteán nó a gluaisteán féin 

Breis sonraí fén bpost ar fáil ón Rannóg Acmhainní Daonna agus Forbartha Foirne, Údarás na Gaeltachta, 

Na Forbacha, Co. na Gaillimhe nó ar ríomhphost chuig foluntais@udaras.ie. 

 

 

Seol iarratas mar aon le CV trí Ghaeilge , roimh 4in Dé Luain 23ú Aibreán 2019 chuig:  

An Rannóg Acmhainní Daonna agus Forbartha Foirne, Údarás na Gaeltachta,  

Na Forbacha, Co. na Gaillimhe.  

Teil: 091 503100   Ríomhphost: foluntais@udaras.ie  

Is fostóir comhionannais é Údarás na Gaeltachta agus is í an Ghaeilge 

a theanga oibre. 
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