CLERICAL OFFICER

Leagan Inniúlachta
Státseirbhíse de chuid na SCP
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Inniúlachta do Leibhéal an Oifigigh
Riaracháin i Státseirbhís na hÉireann
OIFIGEACH RIARACHÁIN

Eolas
Speisialtachta,
Saineolas agus
Féin-Fhorbairt

Scileanna
Idirphearsanta
& Cumarsáide

Cumas
Ceannaireachta

Díograis agus
Tiomantas do
Chaighdeáin na
Seirbhíse Poiblí

Torthaí a
Sholáthar

Anailís
agus
Cinntí a
Dhéanamh
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Inniúlachtaí do Leibhéal Oifigeach Riaracháin

Táscairí Feidhmíochta Éifeachtacha
Cumas
Ceannaireachta

Solúbtha agus toilteanach athrú, agus cur go dearfach le hathruithe a chur i bhfeidhm
Cuireann le forbairtí beartais ina réimse féin agus sa Roinn/Eagraíocht i gcoitinne
Déanann iarracht tuiscint a chur ar na himpleachtaí a bhaineann le seasamh áirithe a ghlacadh ar
cheisteanna agus conas is féidir tabhairt faoi spleáchas idir a chéile ar shlí loighciúil agus seasta
Baineann an obair is fearr as an fhoireann, spreagann freagracht, tugann tacaíocht agus oibríonn go héifeachtach le daoine eile

Bíonn tuairim aige/aici faoi cheisteanna a cheaptar atá tábhachtach agus cuireann go gníomhach le réimsí éagsúla

Anailís & Cinntí
a Dhéanamh

Cumas maidir le hanailís agus forbairt a dhéanamh ar bheartas, ceistíonn na tuairimí atá i bhfeidhm
agus oscailte ó thaobh tuairimí
In ann tuiscint a chur ar cheisteanna casta gan mhoill, tuigeann an t-eolas/sonraí cuí (scríofa agus béil) gan mhoill

Úsáideann sonraí uimhriúla go cliste chun tuiscint a fháil agus measúnú a dhéanamh ar cheisteanna gnó
Aithníonn téamaí agus treochtaí tábhachtacha i bhfoinsí éagsúla eolais, agus tuairimí stuama agus
cothroma a bhaint as
Tuigeann sé/sí na torthaí loighciúla a tharlaíonn mar gheall ar sheasamh áirithe a ghlacadh ar cheisteanna
Ta sé/sí seiftiúil agus cruthaitheach agus ceapann sé/sí modhanna nuálacha chun fadhbanna a réiteach agus cinntí a dhéanamh

Torthaí a
Sholáthar

Freagrach go pearsanta as aidhmeanna/spriocanna comhaontaithe agus baineann iad amach
Déanann bainistíocht agus cuireann tionscadail éagsúla agus gníomhaíochtaí oibre chun cinn go rathúil
Déanann meastachán cruinn ama faoi thionscadail agus déanann bainistíocht éifeachtach ar do cuid
ama féin, bítear ag faire maidir le fadhbanna agus déantar plean chun déileáil leo
Dírithe ar riachtanais na gcustaiméirí a shásamh i gcónaí
Cinntíonn go bhfuil an obair ar fad ar ardchaighdeán agus éifeachtach
Úsáideann acmhainní go héifeachtach agus i gcónaí ag iarraidh na próisis a fheabhsú

Scileanna
Idirphearsanta
& Cumarsáide

Déanann cumarsáid go soiléir, go loighciúil agus go mealltach ó bhéal agus i scríbhinn
In ann éisteach go héifeachtach agus comhrá sa dá threo a fhorbairt gan mhoill
Dírithe ar riachtanais na gcustaiméirí inmheánacha agus seachtracha a shásamh i gcónaí
Tionchar a chur ar dhaoine eile chun beart a dhéanamh
Oibríonn chun tuiscint a chothú le daoine eile chun gur féidir oibriú i gcomhar le daoine eile
Oibríonn go héifeachtach

Eolas
Speisialtachta,
Saineolas agus
Féin-fhorbairt

Tuigeann go soiléir ról, spriocanna agus aidhmeanna agus conas a oireann siad d’obair an aonaid
agus na Roinne/ na hEagraíochta.
Forbraíonn an saineolas atá riachtanach chun an ról a chomhlíonadh ar ardchaighdeán agus roinneann é le daoine eile

•Tá sé/sí gníomhach faoi bheith ar an eolas faoi cheisteanna agus faoi fhorbairtí tábhachtacha a
chuirfeadh isteach ar a réimse féin, an Roinn agus/nó an tseirbhís phoiblí i gcoitinne
Déanann athbhreithniú rialta ar a c(h) oibre féin agus tugann aidhmeanna agus spriocanna dúshlánacha dó/di féin

Tá saineolas suntasach aige/aici ina réimse féin a aithníonn agus a úsáideann comhghleacaithe

Fuinneamh
agus
Tiomantas do
Caighdeáin
Seirbhíse
Poiblí

A bheith tiomanta ar fheidhmiú go leanúnach ar ardchaighdeán
Déanann tréan-iarracht faoi bhrú agus ní chuireann cáineadh nó dul ar gcúl ag an obair isteach air/uirthi
Léiríonn sár-nuálaíocht, tógann ceannasaíocht ar thionscadail agus léiríonn féin-chumas
ITá sé/sí ionraic go pearsanta agus is féidir brath air/uirthi
Tugann tús áite don saoránach i ngach próiseas agus córas
Iompraíonn sé/sí féin go hionraic agus go heiticiúil
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