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Is Oifigeach 
Cumarsáide 
(leibhéal an Oifigigh 
Feidhmiúcháin)  
é Jacob i Roinn an 
Taoisigh. 

"Cuireann an Státseirbhís 
deiseanna ar fáil oibriú ar 
chuid de na ceisteanna is 
mó roimh an tír, an Eoraip 
agus an domhan. Is cinnte go 
ndéantar beag is fiú de mar 
dheis dháiríre ghairme do 
dhaoine óga."

Rinne mé staidéar ar chéim Onóracha 
Aonair sa Stair i gColáiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath. Agus mé sa choláiste, 
bhí baint mhór agam leis an nuachtán 

The University Times agus le Trinity FM, 
d’fhonn a bheith ag obair mar iriseoir 

amach anseo. 

Chríochnaigh mé intéirneachtaí le comhlachtaí 
meán Éireannacha gach samhradh agus 

thosaigh mé intéirneacht le Off the Ball in 
Newstalk le linn mo bhliain staidéir deiridh. 

D'iompaigh an intéirneacht seo ina saorobair 
rialta le Off the Ball, Newstalk agus RTÉ.

Bhí an-suim agam i gcónaí i gcúrsaí 
reatha, rialtais, agus polaitíochta, ach níor 

smaoinigh mé riamh ar bheith ag obair  
sa státseirbhís. 

Nuair a bhuail an phaindéim, chuaigh mo 
shaorobair i ndísc. Chuir cara liom an fógra 
poist ar Publicjobs.ie chugam agus mhol 
sé dom é agus mheas mé nach raibh aon 

dochar cur isteach air.  
Ní raibh a fhios agam go díreach  

céard a bhí romham. 

Chuir mé isteach ar ról mar Oifigeach 
Cumarsáide sa Státseirbhís, agus ag an am 

céanna rinne mé staidéar ar Dhioplóma 
Iarchéime sna Meáin Shóisialta agus i nDlí 

 na Meán in Óstaí an Rí.

Is éard atá i gceist le gnáthlá ná freastal ar 
imeachtaí leis an Taoiseach, grianghraif a 

thógáil, ábhar a thaifeadadh, an t-ábhar ar fad 
a chur in eagar le chéile agus ansin é a phostáil 

ar fud ár gcainéal meán sóisialta.

Cuireann ár bhfoireann le hábhar ar 
fheachtais tras-Rialtais amhail an Tithíocht, 

Covid-19, Gníomhú ar son na hAeráide 
agus an fhreagairt dhaonnúil ar an Úcráin. 

Déanaimid idirchaidreamh freisin le go 
leor comhghleacaithe ar fud ranna agus 

gníomhaireachtaí éagsúla chun a chinntiú  
go bhfuil feachtais tras-Rialtais ag teacht le 
branda féiniúlachta an Rialtais agus lenár 

spriocanna cumarsáide.

Le linn dom a bheith sa Státseirbhís lean mé 
orm ag forbairt mo chuid scileanna agus 

oiliúna. Tá cúrsaí críochnaithe agam  
ar Photoshop, InDesign, Excel agus  

Bainistíocht Tionscadail. 



Sonraíocht Phoist – Oifigeach Cumarsáide  

ROINN Roinn an Taoisigh

TUARASTAL Ag tosú ag €31,698 in aghaidh na bliana *d’fhéadfadh sé athrú

CUR SÍOS AR AN RÓL  

Is ról ilghnéitheach é post an Oifigigh Cumarsáide. Sa ról seo beidh tú páirteach i réimse disciplíní, amhail cumarsáid inmheánach, cumarsáid sheachtrach, caidreamh leis 
na meáin (traidisiúnta agus sóisialta), imeachtaí, feachtais agus seirbhís do chustaiméirí. Cuireann an post réimse deiseanna spreagúla ar fáil chun freastal ar an bpobal trí 
chumarsáid shoiléir, fhaisnéiseach agus saoránach-dhírithe a fhorbairt mar thaca le hobair do Roinne/Ghníomhaireachta.

Ag brath ar an eagraíocht de chuid na státseirbhíse, seo a leanas léargas ginearálta ar an gcineál freagrachtaí agus tascanna a theastaíonn ón iarrthóir rathúil:

Ardleibhéal scileanna/saineolais i gcumarsáid a chur i bhfeidhm, mar shampla:
• Ábhar scríofa a fhorbairt amhail nótaí faisnéise, caighdeáin agus preaseisiúintí
• Grianghrafadóireacht do na meáin shóisialta, don ghréasán agus do chainéil eile de réir mar is gá
• Físeáin d'ábhar bolscaireachta do na meáin shóisialta agus do shuíomhanna gréasáin
• Trealamh ilmheán éagsúil a bhunú agus a bhriseadh síos
• Suíomhanna gréasáin Roinne a nuashonrú agus a chur in eagar; - Maoirseacht agus tiomsú an Fhéilire Imeachtaí
• Cur le forbairt mórchlár cumarsáide

Úinéireacht a ghlacadh ar thascanna agus iad a thabhairt chun críche; a chinntiú go gcuireann an fhoireann obair ardchaighdeáin ar fáil go tráthúil, samplaí de thascanna 

mar seo a leanas:

• Fiosruithe ó iriseoirí agus teagmhálacha eile sna meáin a bhainistiú ar an teileafón agus ar ríomhphost
• Agallaimh, seoltaí, fótaghlaonna agus preasagallaimh a shocrú agus a eagrú
• Monatóireacht a dhéanamh ar chúrsaí reatha ar fud na meán clóite, craolta agus digiteach, lena n-áirítear gnó an Oireachtais, agus clúdach na meán ar an Roinn
• Tacú le cur i bhfeidhm na gcóras chun rith réidh na feidhme Cumarsáide a chinntiú
• Tacú le cláir chumarsáide inmheánacha a sheachadadh 
• Tacaíocht laethúil a chinntiú do bhainisteoirí de réir mar is gá, amhail bainistíocht cruinnithe, rúnaíocht

D’fhoireann féin a stiúradh agus comhoibriú ar fud na foirne chun tacú le hobair chumarsáide na Roinne, de réir tosaíochtaí straitéiseacha na Roinne. I measc na nithe 

inseachadta tá forbairt teachtaireachtaí, cruthú ábhar do na meáin shóisialta agus for-rochtain ar na meáin; An leas is fearr a bhaint as poitéinseal na ndaoine ar d'fhoireann.

Déileáil go héifeachtach le réimse leathan foinsí faisnéise; príomhcheisteanna agus treochtaí a aithint; Moltaí éifeachtacha a dhéanamh maidir le gníomhaíochtaí 

cumarsáide.
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RIACHTANAIS

Riachtanach
Ní mór d'iarratasóirí ar an bpost seo, ar an dáta deiridh nó roimhe sin:

(i) Cáilíocht Leibhéal 7 ar a laghad a shealbhú ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí san Iriseoireacht, Ilmheáin/Cumarsáid, Margaíocht nó Caidreamh Poiblí
Nó
(ii) 2 bhliain ar a laghad de thaithí iomchuí a bheith acu ar obair i gcumarsáid, i bpreasoifig, i gcaidreamh poiblí, nó i réimse coibhéiseach
Agus
• Taithí ar na meáin shóisialta a úsáid agus a nuashonrú i dtimpeallacht oibre.
• Eolas agus tuiscint mhaith ar thírdhreach na meán thar ardáin chlóite, chraolta agus dhigiteacha.
• Tuiscint mhaith ar éifeachtaí ollchumarsáide agus ar chumhacht an líonraithe shóisialta.
• Scileanna maithe taighde agus eagarthóireachta.
• Sárscileanna cumarsáide scríofa agus briathartha leis an gcumas ábhar a chur i láthair ar bhealach soiléir, gonta agus cuimsitheach.
• Scileanna láidre eagrúcháin agus a bheith cruthaitheach agus réamhghníomhach i smaointe a chur in iúl.
• Tiomantas do thorthaí ardchaighdeáin a bhaint amach agus a chinntiú go gcuirtear gach tasc i gcrích ar chaighdeán an-ard.
• Toilteanas smaointe agus faisnéis a roinnt leis an gcuspóir toradh ar leith a bhaint amach.
• A bheith spreagtha, solúbtha, sásta dul in oiriúint do chásanna nua, páirt dhearfach a ghlacadh in athruithe a chur i bhfeidhm agus a bheith cumasach a bheith treallúsach 
nuair a theastaíonn.
• An cumas eolas nua a ionsú go tapa, coincheapa agus caidrimh nua a thuiscint, agus an fheasacht díriú ar fhaisnéis thábhachtach.
• An cumas oibriú go socair faoi bhrú agus déileáil le héilimh iomadúla agus tosaíochtaí iomaíocha de réir spriocdhátaí thar a bheith docht.
• A cumas a bheith in ann obair go héifeachtach mar chuid d’fhoireann.
• Scileanna idirphearsanta den scoth leis an gcumas líonrú, caidrimh a chothú agus teagmháil rathúil a dhéanamh le comhghleacaithe inmheánacha agus le páirtithe 
leasmhara seachtracha éagsúla.
• Tuiscint agus íogaireacht a bheith agat maidir le déileáil le daoine eile, agus a bheith áititheach agus tú i mbun cumarsáide i gcoitinne.
• An fhéinmhuinín is gá chun déileáil le cásanna dúshlánacha agus cumas teacht aniar a bheith ionat.
• Suim mhór i ngnóthaí poiblí agus a bheith tiomanta do choincheap na seirbhíse poiblí.
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RIACHTANAIS

Inmhianaithe
• Cur amach ar ghrianghrafadóireacht, físeáin, lena n-áirítear pacáistí eagarthóireachta físe
• Taithí ar an dearadh grafach;
• Taithí ar fheachtais mhargaíochta/feasachta phoiblí;
• Taithí ar bheith ag obair i bpreasoifig nó ag déileáil le ceisteanna ó na meáin.

AN PRÓISEAS IARRATAIS

D’fhéadfadh go n-áireofaí ar na modhanna sin:

• gearrliostú ar iarrthóirí bunaithe ar an eolas ina n-iarratas
• réamhagallamh iomaíoch
• agallamh físe / ó chian
• ceistneoir(í) ar líne a chomhlánú
• cur i láthair nó cleachtaí eile
• agallamh iomaíoch deiridh
• triail samplála oibre / rólimirt / cleachtadh meán cumarsáide agus/nó aon chineál trialacha nó gníomhaíochtaí eile a mheastar a bheith oiriúnach


