
 

Léiritheoir Cúnta Teilifíse 

  
Tá Red Shoe Productions ag lorg Léiritheoir Cúnta Teilifíse.  

Is post lán-aimseartha an chonradh bliana (12 mí) é seo, lonnaithe sa Rinn, Co. Phort Láirge. Beidh an 
té a cheapfar ag obair le Red Shoe Productions ag léiriú cláir i réimsí Ealaíona agus Ceoil, Gradam 
Ceoil TG4 ina measc. Is deis iontach í seo le taithí gairmiúl a fháil san earnaíl cruthaitheachs seo. 

Tá an post seo faoi scáth an Scéim Forbartha Oiliúna atá á mhaoiniú ag TG4 agus Údarás na 
Gaeltachta le sruth nua talainne le gaeilge a fhorbairt in earnáil na meán. 

Maraon leis an taithí oibre bliana, beidh tacaíochtaí oiliúna  mar ghnéith lárnach agus rithfear clár 
ceardlanna acadúla i bpáirt le GMIT dírithe ar thuisint agus saineolas ar an tionscail mar chuid 
den bhliain (dhá lá in aghaidh na míosa) . 
 
Cé hiad Red Shoe? 
Is cuideachta phríobháideacha í Red Shoe Productions Limited a bunaíodh sa bhliain 2008. 
Tá Red Shoe lonnaithe sa Rinn i nGaeltacht na nDéise. Tá cumas agus saineolas ag Red Shoe 
sna healaíona agus in ábhar cruthaitheach ach go háirithe, agus tá cáil bainte amach againn 
dá bharr sin (Imeall, Seamus Heaney, House of Art, Gradam Ceoil TG4 agus féach 
www.redshoe.ie ) Tá moladh agus aitheantas bainte amach againn, agus bhuamar IFTA don 
Chlár Faisnéise is Fearr 2014 agus Sraith Teilifíse na Bliana, ag Gradaim Chumarsáide an 
Oireachtais 2013. Sé Gradam Cheoil TG4 agus Fleadh Cheoil do RTÉ na príomh léiriúcháin atá 
faoi lámha againn faoi láthair, le neart forbairt faoi bhráid chomh maith. 
 
Seo an réimse taithí a gheobhaidh an té a cheapfarsa ról seo: 
 
Forbairt Cláir 
Oibreoidh an té a ceapfar mar chuid dlúth de fhoireann Red Shoe le: 

● Taighde do chláracha nua 
• Forbairt ar smaointí nua 
• Ag cabhrú le hiarrataisí nua do chraoltóirí éagsúla 

 
Léiriúchán Clár 
Beidh an té a ceapfar ag obair mar chúntóir tionscadail ar réimse léiriúcháin Red Shoe mar a mbeidh: 

● taithí léirithe ar mhór ócáid Beo chraolta (Fleadh Cheoil 2019 & Gradam Cheoil TG4 2020 
san áireamh) 

● taithí léirithe ar mhíreanna clár  
● Taithí ag eagrú laethanta thaifead agus scannánaíochta 
● Riaracháin léirithe agus oifige 

http://www.redshoe.ie/


● Chomhordnú ar iar léiriú 
● Dualgaisí eile de réir mar is gá 

  
 
Poiblíocht ar Chlár 
Gheobhaidh an té a ceapfar taithí le: 

● Ábhar  meáin soisialta a chruthú agus a fhorbairt 
● Ábhar poiblíochta a chomhordnú  
● Cuidiú le cartlann ábhar Red Shoe a eagrú agus a chuir in oiriúint do fhoilsiú. 

 
Taithí agus scileanna atá riachtanach  

• Gaeilge líofa 
• Cumas cumarsáide 
• Taithí agus cumas ag obair le córas eagarthóireachta scannán/teilifíse 

 
  
Taithí breise atá inmhianaithe 

● Taithí oibre ar léiriú thionscnamh ghairmiúla Teilifíse 
● Taithí oibre in eagrú agus bainistíocht imeachtaí 
● Taithí bheith ag obair ar chraolachán beo teilifíse 
● Taithí bheith ag obair le healaíontóirí agus daoine cruthaitheacha 

  
 Modh iarratais 
Scríobh litir chugainn i nGaeilge ag rá linn cén fáth a bhfuil tú ag lorg an phoist seo, ag cur síos ar an 
taithí agus an cumas atá agat, agus ag dearbhú go bhfuil tú ar fáil do chonradh 12 mí agus go 
mbeidh tú ábalta bheith i láthair agus ag obair in oifig Red Shoe sa Rinn, agus taisteal ar an láthair,le 
linn an chonartha seo. Seol CV leis an litir, le do thoil, agus ainmneacha beirt mholtóir ar féidir linn 
dul i dteangmháil leo. 
 
Dátaí tábhachtacha 
Spriocdháta don iarratas: 03/05/2019 
Agallamh (sa Rinn): 10/05/2019 
Tús an chonartha: 04/06/2019  
Deireadh an chonartha: 05/06/2020 
 
Seo d’iarratas chuig brid@redshoe.ie  roimh 13.00 ar an 26/04/2019 . 
 

LE TACÚ Ó 
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