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Inniúlachtaí do Leibhéal an Ardoifigigh Feidhmiúcháin  

Táscairí Feidhmíochta Éifeachtaí 

 

Ceannaireacht 
Foirne 

Oibríonn an duine leis an bhfoireann chun ardfheidhmíocht a bhaint amach, spriocanna soiléire agus réalaíocha a 
fhorbairt, ceisteanna faoi fheidhmíocht a réiteach má tharlaíonn siad 

Tugann an duine eolas agus comhairle shoiléir maidir leis na nithe a chaithfidh an fhoireann a dhéanamh 

Déanann an duine iarracht slite nua a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun oibriú go héifeachtach chun 
spriocanna a bhaint amach 

Tugann an duine treoir don fhoireann trína c(h)uid oibre féin, ag cabhrú le daoine más gá 

Tuigeann an duine an tábhacht a bhaineann le baill foirne a fhorbairt, a oiliúint agus an leas is fearr a bhaint as 
scileanna agus cumas na foirne. 

Tá an duine solúbtha agus toilteanach athrú agus cur go dearfach le hathruithe a chur i bhfeidhm  

Breithiúnas,  
Anailís agus  
Cinntí a Dhéanamh  

Bailíonn an duine agus déanann siad anailís ar eolas ó fhoinsí cuí cé acu ábhar airgeadais, uimhriúil nó eile agus 
déanann an duine na cúinsí tábhachtacha a mheas 

Cuireann an duine an cheist ina hiomláine agus impleachtaí bainteacha san áireamh nuair atá cinntí á ndéanamh 
acu 

Úsáideann an duine eolas agus taithí a fuair siad roimhe seo chun treoir a thabhairt maidir le cinntí a dhéanamh 

Déanann an duine cinntí stuama le bunús an-réasúnta agus seasann siad leo sin 

Cuireann an duine réitigh chun cinn le fadhbanna a réiteach  

Torthaí  
a Bhainistiú  
agus a Sholáthar 

Glacann an duine freagracht agus bíonn siad freagrach as spriocanna comhaontaithe a sholáthar  

Bainistíonn an duine réimse de thionscadail éagsúla agus de ghníomhaíochtaí oibre ag an am céanna  

Cuireann an duine struchtúr ar agus eagraíonn siad a gcuid oibre agus an obair a dhéanann daoine eile go 
héifeachtach  

Tá an duine loighciúil agus stuama maidir le cur chuige, baineann an duine na torthaí is fearr is féidir amach leis na 
hacmhainní atá ar fáil 

Tugann an duine obair amach go héifeachtach, tugann siad eolas agus fianaise shoiléir maidir leis na nithe atá ag 
teastáil 

Lorgaíonn an duine réimsí ina bhféadfaí feabhas a dhéanamh agus forbraíonn an duine moltaí praiticiúla chun iad 
a chur i bhfeidhm 

Léiríonn an duine díograis maidir le forbairtí nua/athruithe maidir le cleachtais oibre agus déanann siad 
tréaniarracht na hathruithe sin a chur i bhfeidhm go héifeachtach. 

 Cuireann an duine córais/próisis chuí i bhfeidhm chun gur féidir gach gníomhaíocht agus toradh a scrúdú go 
héasca maidir le caighdeáin  

 Cleachtann an duine agus cuireann siad béim láidir ar sheirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil do chustaiméirí 
inmheánacha agus seachtracha 

Scileanna 
Idirphearsanta  
agus  
Cumarsáide 

Cothaíonn an duine teagmháil le comhghleacaithe agus le páirtithe leasmhara eile chun cabhrú leis an ról a 
chomhlíonadh 

Feidhmíonn an duine mar nasc éifeachtach idir baill foirne agus an lucht ardbhainistíochta 

Spreagann an duine comhrá oscailte agus cuiditheach maidir le ceisteanna oibre  

Bíonn an duine dáiríre ina t(h)eacht i láthair agus éiríonn leo aontú a fháil trí eolas ábhartha agus na buntáistí a 
chur i láthair go snasta 

Pléann an duine le daoine eile go múinte agus le meas fiú amháin nuair a bhíonn cúinsí dúshlánacha i gceist 



 
 

 
 

Cuireann an duine eolas i láthair go soiléir, go cruinn agus le muinín le linn a bheith ag labhairt nó ag scríobh 

 Comhoibríonn agus cabhraíonn siad le comhghleacaithe chun spriocanna eagraíochta a bhaint amach 

Eolas  
Speisialtachta,  
Saineolas agus  
Féinfhorbairt 

Tuigeann an duine go soiléir na róil, cuspóirí agus spriocanna atá acu féin agus spriocanna na foirne agus an chaoi 
a suíonn siad sin isteach san aonad agus sa Roinn/Eagraíocht agus cuireann an duine seo in iúl go héifeachtach do 
dhaoine eile 

Tá ardleibhéil de shaineolas agus eolas leathan acu ar an Earnáil Phoiblí atá ábhartha dá réimse oibre 

Díríonn an duine ar fhorbairt phearsanta chun feidhmíocht a fheabhsú  

Díograis agus  
Tiomantas do  
Chaighdeáin  
na Seirbhíse Poiblí 

Déanann an duine gach iarracht feidhmiú ag leibhéal ard agus déanann siad tréaniarracht cuspóirí aontaithe a 
bhaint amach 

Léiríonn an duine teacht aniar fiú nuair atá tosca dhúshlánacha agus éilimh mhóra i gceist 

Tá an duine ionraic go pearsanta agus is féidir brath orthu 

Cinntíonn an duine go bhfuil na custaiméirí i lár baill maidir le gach seirbhís a sholáthraítear 

Cleachtann an duine ardchaighdeáin mhacántachta, eitice agus ionracais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

15 



 
 

 
 

 

 

 

 

An tSeirbhís um Cheapacháin 
Phoiblí, Áras na Caibidle 
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Uachtarach,  
Baile Átha Cliath 1 
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