
Sceideal 1 
 

Dualgaisí / Sonraí Oibre 
 

C.D.S. Teo. 
 

Beidh an Bainisteoir lonnaithe in Oifig CDS Teo. i gCorr na Móna agus beidh sé/í freagrach do Choiste 

Bainistíochta an Chomharchumainn. Tá an tionscnamh seo ag fáil maoiniú ó Údarás na Gaeltachta. 

Seo a leanas cuid de dhualgaisí an Bainisteora: 

 

• Freagrach as pleananna/straitéisí forbartha na heagraíochta i leith tograí forbartha a ullmhú 

i gcomhar leis an gCoiste Bainistíochta 

 

• Plean oibre na heagraíochta a chur i gcrích thar tréimhse aontaithe. Tuairiscí rialta a chur ar 

fáil maidir le dul chun an plean sin ag na cruinnithe míosúla 

 

• Freagrach ó thaobh riaracháin laethúil na heagraíochta 

 

• Freagrach as smacht a choinneáil ar chúrsaí airgeadais. Tuairisc airgeadais le cur ar fáil ag na 

cruinnithe míosúla 

 

• Bainistiú a dhéanamh ar thograí na heagraíochta 

 

• Oibriú le heagraíochta stáit/forbartha éagsúla i gcur chun cinn na tograí forbartha 

 

• Cuidiú le struchtúr láidir bainistíochta a fhorbairt sa Chomharchumann le treoir ó Údarás na 

Gaeltachta 

  

• An Ghaeilge a chur chun cinn i ngach slí gur féidir agus gnó na heagraíochta a dhéanamh tré 

mheán na Gaeilge. Polasaí Gaeilge a chur chun cinn. 

 

• Riachtanais ó thaobh clárach oiliúna don choiste, don fhoireann agus don phobal a aithint 

agus freastal ar na riachtanais sin.  

 

• Dul i gcomhairle leis an bpobal agus coistí áitiúla maidir le forbairt an cheantair 

 

• Tionscnaimh áitiúla a aithint, a spreagadh agus a fhorbairt agus foinsí tacaíochta a aithint ó 

eagrais agus cláracha éagsúla. 

 

• Ionadaíocht a dhéanamh thar ceann na heagraíochta ag cruinnithe agus comhdhálacha 

éagsúla a bheidh aontaithe leis an gCoiste 

 

• Caidreamh maith a chothú leis na coistí áitiúla, an pobal agus eagrais tacaíochta eile. 

  

• Comhoibriú/comhordnú leis na scéimeanna SFP, SST san cheantar feidhme, i gcomhar le 

hÚdarás na Gaeltachta. 

 

• Freastal ar chruinnithe den Choiste Bainistíochta (agus Coistí Áitiúla nuair atá gá leis) 

 

• Eolas agus cáipéisí ábharach a chur ar fáíl do Údarás na Gaeltachta, ar iarratas uaibh. 

 

• Aon dhualgas eile a chuirfidh an Coiste Stiúrtha ar an bpost ó am go ham. Beidh ort a bheith 

solúbtha sa phost seo agus caithfidh tú bheith ullamh tabhairt faoi aon saothar eile a thugtar 

duit go réasúnta 


