Ceapachán Cathaoirligh agus Gnáthchomhaltaí ar Bhord Údarás na Gaeltachta
Dáta Deiridh: 15.00 ar an 9 Samhain 2017

Rannán na mBord Stáit
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Áras na Caibidle, 26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1
Uimhir Ghutháin: 353 1 858 7441
Ríomhphost: info@stateboards.ie
Feidhmíonn StateBoards.ie faoi choimirce na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí agus tá sé
tiomanta do pholasaí na gcomhdheiseanna.

Cuireann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS), a bunaíodh faoi reacht sa bhliain
2004, seirbhís neamhspleách chomhroinnte um earcaíocht, measúnú agus roghnú ar fáil
d'eagraíochtaí ar fud na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí. Ar an 30 Meán Fómhair
2014, chinn an Rialtas go mbeadh PAS freagrach freisin as córas oscailte, inrochtana, dian
agus trédhearcach a chur ar bun chun cuidiú le hAirí ceapacháin a dhéanamh ar Bhoird
Stáit. Is é ár suíomh gréasáin ar leith, www.stateboards.ie, an bealach trína bhfógraíonn
PAS folúntais ar Bhoird Stáit. Is é freisin an bealach trínar féidir le daoine tréitheacha, a
bhfuil taithí agus cáilíocht acu, lena n-áirítear daoine nach mbeadh aitheanta roimhe seo,
b'fhéidir, mar dhaoine a bheadh ar fáil do cheapachán, iarratas a dhéanamh le bheith curtha
san áireamh d'fholúntais ar leith.

Ballraíocht de Bhord Stáit
Ní mór ardchaighdeán i rialachas corparáideach, san earnáil thráchtála nó neamhthráchtála, a bheith i bhfeidhm i ngach Gníomhaireacht Stáit lena chinntiú go gcuirtear go
dearfach le forbairt iomlán shóisialta agus eacnamaíoch an Stáit.
Ceaptar Baill de Bhoird Stáit le gníomhú ar son an tSaoránaigh chun súil a choinneáil ar
reáchtáil ghnóthaí bhoird stáit. Ní mór do chomhlachtaí stáit freastal ar leas an íocóra
cánach, luach ar airgead a bhaint amach ina gcuid oibre (lena n-áirítear riosca a bhainistiú i
gceart), agus feidhmiú go trédhearcach mar chomhlachtaí poiblí. Tá Baill de Bhoird Stáit
agus an fhoireann bhainistíochta chuí freagrach as an eagraíocht a bhainistiú i gceart.
Ba chóir do bhaill de bhoird gníomhú agus an t-eolas ar fad acu, go hionraic, le díograis
agus go cúramach, agus ar son leas an fhorais Stáit, de réir na spriocanna atá leagtha
amach ag an Rialtas. Sa mhéid sin agus de réir 13.2 de Threoirlínte faoi Cheapacháin ar
Bhoird Stáit, “moltar nár chóir do bhall ar bith de Bhord Stáit feidhmiú ar Bhord Stáit níos mó
ná dhá théarma iomlán ceapacháin nó nár chóir dó/di a bheith ceaptha ar níos mó ná dhá
Bhord Stáit.”
Tugann an Cód Cleachtais um Rialú Bhoird Stáit 2016 (an Cód) creat chun dea-chleachtas i
rialachas corparáideach a chur i bhfeidhm i gcomhlachtaí tráchtála agus neamh-thráchtála
Stáit.
Chun cur go héifeachtach le Bord Stáit moltar na nithe seo do bhaill:





maoirseacht a dhéanamh ar an eagraíocht trí scrúdú neamhspleách agus
neamhchlaonta;
a bheith dian nuair is gá agus ag an am céanna, tacaíocht a thabhairt maidir
le straitéis agus spriocanna a bhaint amach;
a bheith in ann comhairle mhaith a thabhairt atá bunaithe ar bhreithiúnas
stuama agus ar thaithí;
a bheith toilteanach am a chaitheamh ag an obair de réir a róil.

Ceapachán Cathaoirligh agus Gnáthchomhaltaí ar Bhord Údarás na Gaeltachta

Láthair Cruinnithe an Bhoird:

láithreacha éagsúla sna 7 gContae Gaeltachta (Dún na
nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Ciarraí, Port Láirge,
Corcaigh agus an Mhí)

Líon na bhFolúntas:

7 (Cathaoirleach san áireamh)

Luach Saothair:

Cathaoirleach - €11,970. Gnáthchomhalta €7,695

(Is fiú a nótáil, i gcomhréir leis an bprionsabal 'Duine Amháin, Tuarastal Amháin', nach bhfuil
aon seirbhíseach poiblí i dteideal luach saothair a fháil i bhfoirm táillí boird, ach amháin i
gcásanna atá ceadaithe faoi reacht, mar shampla ceapachán mar Stiúrthóirí Oibrí). Taisteal
agus Cothú le híoc de réir rátaí na Státseirbhíse.
Riachtanais Ama: Tagann an bord le chéile ar bhonn míosúil ar an meán. De ghnáth
déantar cruinnithe a reáchtáil ar an Aoine dheireanach de gach mí agus maireann siad
tuairim is 4 huaire an chloig ach ó am go ham bíonn gá lá iomlán a chaitheamh orthu. Faoi
láthair scaiptear páipéir i bhformáid chóip chrua (seachtain amháin ar a laghad roimh na
gcruinnithe) agus braitheann leibhéal an ullmhúcháin ar mhéid agus chineál an Chláir Oibre.
D’fhéadfadh sé freisin go n-iarrfaí ar chomhaltaí freastal ar choistí eile ar nós an Coiste
Measúnaithe agus an Coiste Iniúchóireachta & Riosca, ar coistí reachtúla an dá cheann
díobh. D’fhéadfaí fochoistí eile den Bhord a chomhdhéanamh ó am go ham, agus d’fhéadfaí
gur gá freastal ar chruinnithe breise dá bharr.
D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar dhuine de na hiarrthóirí rathúla freastal ar an gCoiste
Iniúchóireachta & Riosca, agus mar sin de tarraingítear aird iarrthóirí ar fhoráil an Chóid i
dtaca le comhaltacht an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca atá le fáil anseo.
1. Cúlra
Tá ról an Údaráis leagtha amach in Achtanna Údarás na Gaeltachta 1979 - 2010 agus in
Acht na Gaeltachta 2012. Bunaíodh Údarás na Gaeltachta sa bhliain 1980 agus is é an túdarás forbartha réigiúnach don Ghaeltacht é. Tá gníomhaíochtaí Údarás na Gaeltachta
dírithe ar shaol teangeolaíoch, sóisialta agus eacnamaíochta na Gaeltachta. Is é cuspóir
foriomlán Údarás na Gaeltachta cinnte a dhéanamh go gcaomhnófar an Ghaeilge mar
phríomhtheanga pobail na Gaeltachta agus go ndéanfar í a aistriú go dtí an chéad ghlúin
eile.
Is é ról Údarás na Gaeltachta mar údarás forbartha réigiúnach ná cruthú poist a spreagadh
trí thacaíocht a thabhairt d’fhorbairt fiontraíochta sa Ghaeltacht. Déanann an tÚdarás é seo
trí infheistíocht nua a mhealladh, gnólachtaí atá ann cheana a chothú, bonneagar gnó nuaaimseartha a fhorbairt agus bonn scileanna phobal na Gaeltachta a fhorbairt. Cuireann an
tÚdarás scéimeanna táirgiúla fostaíochta chun cinn trí fhorbairt a dhéanamh ar acmhainní
nádúrtha áitiúla, scileanna agus cumais fiontraíochta agus infheistíocht shoghluaiste a
mhealladh chun na Gaeltachta. Tacaíonn an tÚdarás le tionscnaimh forbartha pobail agus
réimse leathan scéimeanna teanga, cultúrtha agus oideachais atá dírithe ar úsáid na
Gaeilge a neartú mar an phríomh-mheán cumarsáide i ngach cuid agus gach earnáil de
phobal na Gaeltachta.

Faoi Acht na Gaeltachta 2012, tá Údarás na Gaeltachta freagrach go sonrach as cur i
bhfeidhm an Phróisis Phleanála Teanga sa Ghaeltacht, rud atá ag croílár chur i bhfeidhm na
Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030.
Déanann bord rialaithe ar a bhfuil 12 comhalta, 5 atá ainmnithe ag comhairlí contae a bhfuil
Gaeltacht ina ndlínse, agus foireann 80 duine sainchúram forbartha na gníomhaireachta a
chur i bhfeidhm. Is ionann leithdháileadh státchiste an Údaráis do 2017 agus €18.895m, a
fhorlíontar le tuairim is €7m d’ioncam óna acmhainní féin.
Tá cóip den Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais is déanaí a d’fhoilsigh Údarás na Gaeltachta
le fáil anseo. Tá cóip de Ráiteas Straitéise reatha Údarás na Gaeltachta le fáil anseo.
2. Feidhmeanna an Bhoird
Tá Bord Údarás na Gaeltachta freagrach as polasaithe agus straitéisí Údarás na Gaeltachta.
Ar mholadh an Fheidhmeannais, ceadaíonn an bord infheistíochtaí, tacaíochtaí, deontais i
gcabhair, agus ceannach agus díol sócmhainní a dhéanann an tÚdarás chun críocha forbairt
fiontraíochta agus cruthú fostaíochta, cur chun cinn na Gaeilge agus chultúr na hÉireann
agus forbairt pobail Ghaeltachta.
Éilítear ar chomhaltaí a oiread ama is gá chun a gcuid dualgas a chomhlíonadh i gceart a
thabhairt don bhord agus éilítear orthu cloí leis na forálacha ábhartha atá sa Chód
Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit.
Seo a leanas comhdhéanamh reatha an Bhoird:
Ainm
Anna Ní Ghallachair

Ceaptha den Ceaptha go Post
chéad uair
20/11/2012
19/11/2017 Cathaoirleach

Dairíona Nic Con Iomaire

20/11/2012

19/11/2017

Comhalta Boird

Daithí Alcorn

16/08/2013

19/11/2017

Comhalta Boird

Eunan Mac Cuinneagáin

20/11/2012

19/11/2017

Comhalta Boird

Fiachra Ó Céilleachair

20/11/2012

19/11/2017

Comhalta Boird

Ian Mac Aindriú

20/11/2012

19/11/2017

Comhalta Boird

Maire Seosaimhin Breathnach 15/02/2017

14/02/2019

Comhalta Boird

Pádraig Ó hAinifín

20/11/2012

19/11/2017

Comhalta Boird

Seosamh Ó Laoi

20/11/2012

19/11/2017

Comhalta Boird

Seán Ó Cuireán

20/11/2012

19/11/2017

Comhalta Boird

Siobhán Seoighe

22/06/2015

19/11/2017

Comhalta Boird

Séamus Cosaí Mac Gearailt

20/11/2012

19/11/2017

Comhalta Boird

3. Sonraí an Fholúntais agus Riachtanais Reachtúla
Is mian leis an Aire Stáit ar a bhfuil freagracht as an nGaeilge, an Ghaeltacht agus na
hOileáin 7 duine atá fóirsteanach agus cáilithe a cheapadh ar an mBord. Faoi alt 22(1)(a)
d'Acht na Gaeltachta 2012, ní mhairfidh tréimhse an cheapacháin níos mó ná cúig bliana.

Fáiltíonn an tAire roimh iarratais a léiríonn ilchineálacht dhaonra na hÉireann, go háirithe ó
thaobh inscne, tíreolaíocht agus spéis chultúrtha de.
Faoi alt 16(2A) d'Acht na Gaeltachta 2012, ní cheapfaidh an tAire duine chun an Údaráis
mura deimhin leis an Aire go bhfuil taithí ag an duine ar nithe, nó cumas léirithe ag an duine i
nithe, atá ábhartha i leith fheidhmeanna an Údaráis, lena n-áirítear an cumas feidhmeanna i
ndáil leis an Údarás a chomhall trí mheán na Gaeilge.
Is féidir an próiseas earcaíochta seo a úsáid chun folúntais eile ar an mbord a d'fhéadfadh
teacht chun cinn laistigh de thréimhse dhá mhí dhéag a líonadh.
4. Sonrú an Duine
Teanga
D’fhonn a ndualgais a chomhlíonadh go héifeachtach, ní mór go mbeidh Gaeilge
labhartha líofa ag gach comhalta den bhord chomh maith le heolas maith ar Ghaeilge
scríofa.
Tá léirithe spéise á lorg ó dhaoine a bhfuil na scileanna cuí agus an taithí chuí acu ar
ghnóthaí atá ábhartha d'fheidhmeanna bhord Údarás na Gaeltachta, i réimse amháin nó
níos mó díobh seo a leanas.
Cathaoirleach
Tá sé i gceist ag an Aire cathaoirleach a cheapadh ar an mBord as na gnáthchomhaltaí a
roghnófar. Tugtar cuireadh d’iarrthóirí spéis a léiriú sa ról breise seo agus sonraí a thabhairt
ina litir chumhdaigh de na scileanna agus taithí bhreise a bheadh infheidhme aige nó aici
agus an ról á chomhlíonadh.
Tarraingítear aird iarrthóirí ar shonraí ginearálta ról an Chathaoirligh mar atá leagtha amach
ar leathanach 19 den Chód atá le fáil anseo. Luaitear an méid seo sa Phrionsabal:

Tá an Cathaoirleach freagrach as ceannaireacht an Bhoird agus a éifeachtúlacht i
ngach gné dá ról a chinntiú.



Ba chóir don Chathaoirleach caighdeán ard macántachta agus ionracais a léiriú
agus ionchais maidir le cultúr, luachanna agus iompar a leagadh amach don
chomhlacht Stáit agus maidir le cuma an phlé ag leibhéal an Bhoird.

Ní mór go léireoidh iarrthóirí
a) fianaise ar thaithí cheannaireachta ag leibhéal sách sinsearach lena léirítear an
cumas cathaoirleacht a dhéanamh ar Bhord agus
b) taithí chuí i réimse amháin ar a laghad díobh sin leagtha amach thíos.
Beifear ag dréim leis freisin go léireoidh iarrthóirí an cumas ról lárnach a chomhlíonadh i
dtaca le stiúrthóireacht, ceannaireacht agus rialachas corparáideach na heagraíochta agus
caidreamh dearfach a chothú le POF na heagraíochta d’fhonn dea-rialachas a éascú.

Gnáthchomhaltaí
Tarraingítear aird iarrthóirí ar fhorálacha an Chóid i dtaca le ról chomhalta Boird, áit a
luaitear an méid seo sa phrionsabal: Ba chóir go mbeadh Bord éifeachtach, atá freagrach as inbhuanaitheacht
fhadtéarmach an chomhlachta, i gceannas ar chomhlacht Stáit
 Ba chóir do chomhaltaí Boird bheith neamhspleách i dtaobh bhreithiúnas a
thabhairt ar cheisteanna straitéise, acmhainní feidhmíochta, ceapacháin
thábhachtacha agus caighdeán iompair.
Tá sonraí maidir le ról Chomhaltaí Boird le fáil i gCuid 3 den Chód atá le fáil anseo.
Próifílí
1. Rialachas Corparáideach agus comhall
Ní mór d’iarrthóirí taithí ábhartha ag leibhéal sách sinsearach a léiriú lena
dtaispeánfar eolas ar shaincheisteanna rialachais agus taithí de bheith ag déileáil
leo.
Inmhianaithe
 Cáilíocht chuí i Rialachas Corparáideach/Bainistiú Riosca
2. Taithí earnála
Ní mór d’iarrthóirí taithí fhairsing a léiriú i réimse amháin díobh seo ar a laghad
 cur chun cinn na Gaeilge agus pleanáil teanga
 forbairt fiontraíochta agus cruthú fostaíochta
 forbairt pobail/cur chun cinn na n-ealaíon
Inmhianaithe
 Cáilíocht chuí sna réimsí luaite thuas m.sh. gnó, bainistíocht, bainistíocht
airgeadais/cuntasaíochta, pleanáil teanga agus nó forbairt pobail.
Téarma Ceapacháin
Mairfidh tréimhse ceapacháin ar an mBord ar feadh tréimhse nach faide ná 5 bliana le rogha
an téarma a shíneadh ar feadh téarma eile nach faide ná cúig bliana, faoi réir na
gcoinníollacha seo a leanas:


forálacha Alt 22(1)(b) d’Acht na Gaeltachta 2012, ina bhfuil sé luaite go bhféadfaidh
“comhalta den Údarás a rachaidh a théarma oifige nó a téarma oifige in éag trí
imeacht aimsire a athcheapadh ach ní cheapfar é nó í chun oifige ar feadh níos mó
ná dhá théarma chomhleanúnacha.”



Is féidir leis an Aire deireadh a chur le ballraíocht chomhalta den Bhord ag am ar bith
ar chúiseanna a thabharfaidh an tAire.



Is féidir le comhalta den Bhord éirí as a bheith ina c(h)omhalta den Bhord má
thugann sé/sí fógra scríofa don Aire (a chur chuig nó a thabhairt don Aire) agus
beidh an t-éirí as i bhfeidhm ar an lá a fhaigheann an tAire an fógra.



Beidh comhaltaí an Bhoird, de réir fhorálacha an Sceidil seo, in oifig de réir théarmaí
agus choinníollacha a shocróidh an tAire ó am go ham, le cead ón Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe.



I gcás go n-ainmneofar comhalta den bhord lena thoghadh nó lena toghadh nó lena
cheapadh nó lena ceapadh chun ceachtar Tí den Oireachtas, nó chun Parlaimint na
hEorpa, nó má mheastar, de bhun Chuid X111 den Dara Sceideal a ghabhann leis
an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997 é nó í a bheith tofa chun an
tionóil sin le folúntas a líonadh, scoirfidh sé nó sí air sin de bheith ina chomhalta nó
ina comhalta den bhord.

Conas Iarratas a Dhéanamh
Sula gcuireann tú isteach d’iarratas, féach arís ar an gceistneoir féinmheasúnaithe atá ar fáil
anseo. Tá an ceistneoir seo ann le cabhrú leat agus tú ag déanamh cinneadh faoi cibé ar
cheart duit léiriú spéise a chur faoi bhráid nó nár cheart – ní gá duit an ceistneoir a sheoladh
isteach mar chuid den phróiseas iarratais.
Agus machnamh déanta agat ar na critéir ghinearálta oiriúnachta do bhallraíocht ar bhord
Stáit, ba chóir duit ansin machnamh a dhéanamh go cúramach ar conas a luíonn do chúlra
agus do thaithí leis na critéir shonracha ceapacháin atá leagtha amach sa chuid den
leabhrán seo dar teideal Sonrú an Duine. Bí cúramach ar eagla go dtiocfadh coinbhleacht
leasa chun cinn dá gceapfaí ar an mbord seo tú.
Ba chóir d’iarratas a chur faoi bhráid tríd an nasc seo a leanas www.stateboards.ie maille le
do Curriculum Vitae agus litir chumhdaigh (féach Aguisín 1 den leabhrán seo le haghaidh
cabhair leis an bpróiseas ar líne).
NÓTA TÁBHACHTACH
Tabhair aire, le do thoil, agus d’iarratas á chur faoi bhráid agat. Ós rud é go mbeidh an
Painéal Measúnaithe ag déanamh moladh/moltaí go ginearálta bunaithe ar bhreithniú na
ndoiciméad atá seolta isteach agat, tá sé fíor-thábhachtach go ndéanfaidh tú an méid seo a
leanas:
1. Cinntigh go bhfuil sé sonraithe go soiléir i do Litir Chumhdaigh (agus an CV taca)
conas a chomhlíonann do chúlra agus do thaithí riachtanais na bpoist ar an mBord
atá sonraithe sa leabhrán seo, agus
2. Freagraigh go hiomlán aon cheisteanna forlíontacha a chuirtear ort mar chuid dár
bpróiseas iarratais ar líne.
Cabhróidh seo cinnte a dhéanamh go bhfuil an méid eolais is féidir ag an bPainéal
Measúnaithe i dtaca leis an mbunús le d’iarrthóireacht agus an fáth go gcreideann tú go
bhféadfaí tú a cheapadh ar an mBord Stáit seo.
Má bhíonn aon cheisteanna agat maidir leis an bpróiseas iarratais seol ríomhphost chuig
info@stateboards.ie.

5. Próiseas Measúnaithe
Tionólfaidh PAS Painéal Measúnaithe (“an Painéal”) le machnamh agus measúnú a
dhéanamh ar na léirithe spéise a fhaigheann PAS. Déanfaidh an Painéal:





athbhreithniú agus plé ar na léirithe spéise a fhaightear i gcomparáid leis na critéir
ceapacháin ar leith atá sonraithe don ról, mar atá fógartha sa Leabhrán Eolais seo;
tuilleadh measúnaithe ar cheapaithe ionchasacha, ar an gcoinníoll go sásaíonn siad
na critéir ceapacháin atá sonraithe, trí cheann ar bith de na céimeanna seo a leanas,
nó iad go léir:
- Breithniú ar na hiarratais scríofa; agus/nó
- Cruinniú1/glao comhdhála; agus/nó
- Seiceáil le moltóirí; agus/nó
- Modh roghnaithe ar bith eile a mheastar a bheith cuí (san áireamh leis sin,
d’fhéadfadh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí dearbhuithe reachtúla a
iarraidh ó iarrthóirí ar an ngearrliosta maidir le bona fide na gcáilíochtaí agus
na taithí atá ina n-iarratais).
liosta a thiomsú de na daoine a mheastar a bheith oiriúnach do cheapachán a
chuirfear ar aghaidh ansin le breithniú ag an Aire.

Tabhair faoi deara, le do thoil, nach mbeidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí freagrach
as aon chostais a thabhóidh iarratasóirí mar chuid dár bpróiseas roghnúcháin.
6. Rúndacht
Faoi réir fhorálacha na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 2014, déileálfar le hiarratais faoi
chuing rúin. Caithfear go rúnda le gach fiosrúchán, iarratas agus gné de na nósanna
imeachta agus ní phléifear iad le duine ar bith seachas iad siúd a bhfuil baint dhíreach acu
leis an ngné sin den phróiseas.
Baintear míreanna áirithe faisnéise, nach mbaineann le duine ar bith faoi leith, as cuntais
ríomhaire chun críocha ginearálta staidrimh.
7. Achtanna um Chosaint Sonraí 1988 & 2003
Má thabharfar d’ainm d’Aire lena bhreithniú, tabhair faoi deara go seolfar do litir chumhdaigh
agus do cv chuig Oifigeach Teagmhála an Bhoird Stáit sa rannán ábhartha agus go
bhféadfaí iad a choinneáil ar feadh bliana.
Le haghaidh tuilleadh eolais faoi Chosaint Sonraí cliceáil ar an nasc

1

Ní bheidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí freagrach as costas ar bith a thabhaíonn an tiarrthóir a íoc ar ais.

AGUISÍN 1

Conas iarratas a dhéanamh:

Chun iarratas a chur isteach, ba chóir duit na céimeanna seo a leanas a ghlacadh:
1. Téigh chuig www.stateboards.ie.
2. Ar an mbarra ar bharr an leathanaigh, cliceáil ar "Ceapacháin Infhaighte".

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Seolfar tú chuig leathanach ar a bhfuil ár bhfolúntais uile fógartha. Roghnaigh
cibé post ar mhaith leat cur isteach air (tá fáilte romhat cur isteach ar níos mó
ná post amháin, más maith leat).
Ar an leathanach cuí, cliceáil ar an gcnaipe "Déan iarratas ar an bpost”
(“Apply for position") ag bun an leathanaigh.
Seolfar tú chuig leathanach ar www.publicjobs.ie agus, más rud é go bhfuil
cuntas publicjobs.ie agat cheana féin, iarrfar ort d'ainm úsáideora agus do
phasfhocal a thabhairt. Mura bhfuil cuntas agat cheana, iarrfar ort ceann a
bhunú.
Nuair a chuireann tú do chuid sonraí isteach, seolfar tú chuig leathanach ar a
bhfuil nod ar a bhfuil scríofa "Cuir iarratas isteach anseo". Cliceáil ar an nasc
chuig an bhfoirm iarratais ar líne taobh leis.
Feicfidh tú foirm ar do scáileán, agus beidh cuid de na boscaí téacs líonta le
heolas ón phróifíl atá agat ar publicjobs.ie (ainm, seoladh srl.) Beidh ort na
réimsí eile a líonadh isteach agus d'ainm agus an dáta a líonadh isteach ag
deireadh na foirme. Cliceáil ar “lean ar aghaidh”.
Ansin sroichfidh tú scáileán ar a gcaithfidh tú do CV agus do Litir Chumhdaigh
a uaslódáil. Is cáipéisí riachtanacha iad seo agus ní féidir d'iarratas a
phróiseáil gan iad. Nuair atá siad seo roghnaithe agus uaslódáilte agat,
cliceáil ar an gcnaipe "Cuir faoi bhráid" ag bun an leathanaigh.
Gheobhaidh tú deimhniú ar ríomhphost (chuig an seoladh atá i do phróifíl ar
publicjobs.ie) lena dhearbhú go bhfuil d'iarratas curtha isteach.

Ní mór duit a dheimhniú nach bhfuil aon choimhlint leasa ná bac dlí ann a d'fhéadfadh cur
isteach ar do chumas páirt iomlán a ghlacadh ar an mbord. Ní mór duit freisin a dheimhniú
gur féidir leat a bheith ar fáil le freastal ar chruinnithe agus le dualgais chomhalta Boird a
chur i gcrích.

