
Tá tús curtha ag Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo (GMIT) le cuardach idirnáisiúnta le haghaidh a céad uachtaráin eile.

Mar cheann d’Institiúidí Teicneolaíochta na hÉireann, cuireann GMIT cláir atá dírithe ar an teicneolaíocht ar fáil thar gach disciplín. Tá an 
Institiúid bunaithe ag cúig shuíomh ar fud Iarthar na hÉireann: Campas na Gaillimhe, an Lárionad do na hEalaíona Cruthaitheacha agus na 
Meáin (CCAM), Campas Mhaigh Eo, Campas Leitir Fraic agus Campas an Chreagáin. Tá GMIT bródúil as a cultúr uathach cothaitheach 
foghlama ar éirigh leis céimithe ardcháilithe a fhorbairt, a bhfuil ar a gcumas oiriúnú go gasta don láthair oibre. Tá naisc láidre ag an Institiúid 
leis an bhfiontraíocht in Iarthar na hÉireann, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

Anois tá iarratais á lorg ag Bord Rialaithe GMIT le haghaidh ról an Uachtaráin chun an Institiúid a threorú le linn a céad chéim forbartha eile. 
Is deis den scoth é seo do cheannaire físeach cruthaithe atá réidh chun GMIT a threorú i dtreo ardréime breise go réigiúnach, go náisiúnta 
agus go hidirnáisiúnta. 

Is é an tUachtarán an Príomhoifigeach agus cuirfidh sé/sí ceannaireacht ar fáil don Institiúid a bheidh tiomanta agus dírithe le linn d’athrú 
agus forbairt shuntasach a bheith ag tarlú laistigh d’Earnáil an Ardoideachais in Éirinn. Ní mór don Uachtarán tírdhreach casta an 
ardoideachais náisiúnta agus  idirnáisiúnta a thuiscint agus an acmhainn a bheith ann/inti conair shoiléir a rianú le go bhfásfaidh agus go 
mbláthóidh an Institiúid.

Éilítear ar na hiarrthóirí taithí léirchruthaithe a bheith acu in eagraíocht chasta ag a bhfuil ilpháirtithe leasmhara a threorú go rathúil. Beidh 
an tUachtarán ag obair ar mhaithe le misean na hInstitiúide a bhaint amach agus leanúint de rath an mhic léinn, sármhaitheas acadúil, 
taighde nuálach agus cúltúr fiontraíoch a fhorbairt.

Éileoidh an post ceannaireacht agus bainistíocht straitéiseach, oibríochtúil agus airgeadais den scoth.

Ba chóir go mbeadh na scileanna cumarsáide agus idirphearsanta ag iarrthóirí chun caidrimh bhisiúla a fhorbairt ar fud na hInstitiúide agus a 
cuid páirtithe leasmhara.

Beidh ar an Uachtarán tiomantas láidir agus ceannaireacht a léiriú i dtaca le  timpeallachtaí cuimsitheacha oibre, foghlama agus taighde a 
chothú  ar fud na hInstitiúide agus a cuid páirtithe leasmhara.

Beidh Uachtarán GMIT freagrach as rialachas corparáideach agus ceannaireacht institiúideach, chomh maith le deiseanna agus 
comhpháirtíochtaí straitéiseacha a fhorbairt chun fás na hInstitiúide a chinntiú. Caomhnóidh an tUachtarán agus cuirfidh sé/sí le clú 
sármhaith GMIT mar phríomhsholáthraí ardoideachais agus taighde in Éirinn.

Uachtarán le Ceapadh
Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo (GMIT)

Chun pacáiste faisnéise a lorg nó chun comhrá faoi rún maidir leis an deis seo a fháil, déan teagmháil le do thoil le Joanne McDonald PhD ag

gmitpresident@ardlinn.com nó +353 1 6146041.

Is é an spriocdháta  le gach iarratas a bheith faighte:
17:00 Dé hAoine 18 Deireadh Fómhair 2019.

Is Fostóir Comhdheiseanna í Institiuid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo.

Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras trí Ghaeilge.


