
                     
 

 
Is coiste forbartha pobail é Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille CTR (LCPG), atá maoinithe ag 
Údarás na Gaeltachta. Tá an coiste ag freastal ar riachtanais chultúrtha, eacnamaíochta agus shóisialta 
pharóiste Ghleann Cholm Cille, agus ina cheanneagraíocht pleanála teanga ar LPT Dhún na nGall Theas. 
 
Tá post á dtairiscint anois ag Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille d’Oifigeach Forbartha  

Beidh an té a cheapfar sa phost lonnaithe in oifigí LCPG i nGleann Cholm Cille. Beidh taisteal i gceist le 
dualgais an phoist a chomhlíonadh, mar sin ní mór d’iarratasóirí ceadúnas tiomána oiriúnach a bheith acu 
agus teacht ar ghluaisteán 
 
Beidh tuarastal idir €35,000 agus €45,000 ag gabháil leis an phost, ag brath ar thaithí an iarrthóra 
 
 
Seol iarratas mar aon le Curriculum Vitae chuig: An Rúnaí, Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille, 
An Mhálainn Mhóir, Gleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall, F94 TN35 nó trí ríomhphost ag 
oifiglcpg@gmail.com  
Spriocdháta le haghaidh iarratais ná Dé hAoine, an 4ú Nollaig ag 17:00. Beidh na hagallaimh ar siúl ar an 
Aoine, an 11ú Nollaig 2020, agus ag braith ar srianta Covid thiocfadh go mbeidh siad á reáchtáil ar líne

Beidh an t-oifigeach ag obair i gcomhar le Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille CTR le plean oibre an 
choiste a chur i bhfeidhm, agus tograí úra a fhiosrú agus a fhorbairt nuair is féidir. Beidh an té a cheapfar 
tiomanta le caidreamh maith oibre a chothú le grúpaí deonacha agus grúpaí pobail eile sa cheantar, agus a 
bheith ag feidhmiú leo le tionscnaimh cultúrtha, eacnamaíochta, oideachais agus infreastruchtúir a fhorbairt. 
 
Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis an taithí agus na cáilíochtaí seo a leanas: 
 
Critéir Riachtanach 

• Gaeilge labhartha líofa agus caighdeán maith i scríobh na Gaeilge / scríobh tuairiscí 

• Taithí oibre i bhforbairt pobail agus taighde ghníomhaíochta 

• Sár-scileanna i gceannaireacht, i mbainistíocht, i gcumarsáid agus sár-scileanna idirphearsanta 

• Scileanna maithe riaracháin agus ríomhaireachta (Word, Outlook, Excel) 

Critéir Inmhianaithe 

• Cáilíocht tríú leibhéal i mbainistíocht, gnó, forbairt pobail nó earnáil ghaolmhara 

• Eolas agus taithí ar mhaoiniú a aimsiú ó chláir fhorbartha agus scéimeanna tacaíochta an Rialtais 

• Taithí ag obair le hoibrithe agus coistí deonacha 

Is post lánaimseartha ar chonradh rollach bliantúil é seo, ag brath ar mhaoiniú a bheith ar fáil 
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