
MO GHAIRMRÉIM
JULIANA



Is Oifigeach 
Cléireachais 
Sealadach (TCO) 
i Sláinte agus 
Sábháilteacht leis 
an Roinn Coimirce 
Sóisialaí í Juliana.

“Agus mé ag tosú ag 
obair ann ag aois óg, 
thug an státseirbhís an 
neamhspleáchas a theastaigh 
uaim dom, agus lig sí dom 
mé féin a thiomnú do rud 
éigin le haibíocht agus 
freagracht.”

Is Brasaíleach go smior mé, Indiach de 
shinsearacht Mheiriceá Laidinigh go 

háirithe, agus chríochnaigh mé coibhéis na 
hArdteistiméireachta sa Bhrasaíl. Bhí mo chéad 
phost mar intéirneach leis an rannóg airgeadais 

sa státseirbhís sa Bhrasaíl. Ní raibh ann ach 
conradh bliana, mar sin ina dhiaidh, thosaigh mé 
ar phost samhraidh i siopa éadaí agus d’oibrigh 
mé in earnáil an mhiondíola ar feadh 13 bliana.

Ba é an miondíol mo chéad phost in Éirinn agus 
is é an áit ar fhoghlaim mé an chuid is mó de mo 

Bhéarla, laistigh den tseirbhís do chustaiméirí. 
Ba le linn na paindéime Covid-19 nuair a rith 
an t-údar imní liom go raibh obair uaim ina 
mbeadh post seasmhach agam agus conair 

fhada le neart deiseanna forbartha agus fáis.

A fhad agus a bhí mé ag fanacht le 
m’iarratas ar TCO, rinne mé staidéar 

lánaimseartha ar feadh bliana ar Staidéar 
Gnó (PLC) ag Leibhéal 5. Faoi dheireadh,  
i mí Lúnasa 2021, thosaigh mé mar TCO.

Rinne mé iarratas ar ról an Oifigigh 
Cléireachais bhuan freisin, agus táim anois ag 
tabhairt faoin bpróiseas páipéarachais le AD/
Bainistíocht chun bheith buan. Anuas ar sin, i 
mí Eanáir 2022 chuir mé tús le cúrsa 3 bliana 

ar líne le IT Cheatharlach, Ceannaireacht 
i bhForbairt Pobail (BA-Leibhéal 7); arna 

sheachadadh ag An Cosán.

Ba é an rud a mheall ar ról sa státseirbhís mé 
ná slándáil an phoist sheasta, chomh maith le 

héagsúlacht na n-earnálacha inar féidir liom obair 
a dhéanamh. Chomh maith leis an tsolúbthacht, tá 
tacaíocht ann d’oideachas agus d’fhéinfhorbairt, 
go háirithe do thuismitheoirí singil cosúil liomsa, 

rud a chuir lúcháir orm a bheith ag obair  
don rialtas.

Tá mé ag obair le beagnach bliain anuas 
agus tá an oiread sin foghlamtha agam, 
ó mo chomhoibrithe agus ón oiliúint a 

chuirtear ar fáil do gach fostaí.

Is oifigeach cléireachais mé sa Rannóg Sláinte 
agus Sábháilteachta laistigh den Roinn 

Coimirce Sóisialaí, agus táim freagrach den 
chuid is mó as comhordú a dhéanamh ar an 

oiliúint Sláinte agus Sábháilteachta ar fad dár 
bhfostaithe ar fud na tíre.

Déanaim teagmháil le soláthraithe, déanaim an 
lá oiliúna agus an suíomh a sceidealú, deimhním 

liosta na rannpháirtithe, agus próiseálann 
mé sonraisc don oiliúint. Cuidím freisin le 

m'fhoireann le haon fhiosrúcháin ríomhphoist, 
soláthraím trealamh TCP, bím ag déileáil le 

ceisteanna COVID-19 agus cuirim comhairle 
foirne ar fáil de réir mar is gá.

I measc cuid de na scileanna atá riachtanach 
don ról seo tá scileanna eagrúcháin, 

bainistíocht ama, comhoibriú agus obair 
foirne, scileanna cumarsáide, anailís agus 

cinnteoireacht.



Sonraíocht Phoist — Oifigeach Cléireachais Sealadach
ROINN An Roinn Coimirce Sóisialaí

TUARASTAL Ag tosú ag €25,339 in aghaidh na bliana *d’fhéadfadh sé athrú

CUR SÍOS AR AN RÓL  

 D'fhéadfadh an cineál oibre a dhéanann an fhoireann chléireachais athrú, ag brath ar an roinn/eagraíocht atá á bhfostú. Beidh tascanna cléireachais/riaracháin i gceist a 
d'fhéadfaí a shannadh don fhostaí ó am go chéile. Léiríonn an méid seo a leanas na gnáthdhualgais a chaithfear tabhairt faoi, má cheaptar iad: 

• Obair chléireachais ghinearálta.
• Ag tacú le bainisteoirí líne agus le comhghleacaithe.
• Ag obair mar bhall d'fhoireann chun seirbhísí a sholáthar.
• Cumarsáid a dhéanamh leis an bpobal/custaiméirí agus déileáil leo.
• Seirbhís den chaighdeán is airde a sholáthar do chustaiméirí.
• Teicneolaíocht Faisnéise a úsáid ar bhonn laethúil.
• Taifid d’ardchaighdeán a choinneáil ar bhealach críochnúil agus eagraithe.
• An obair ar fad a sheiceáil go críochnúil lena chinntiú go gcríochnaítear ar ardchaighdeán é.
• Gnáth-obair chuntasaíochta a dhéanamh.
• Aghaidh a thabhairt ar an obair ar bhealach cúramach agus rianúil, ag léiriú cruinnis i gcónaí.
• Ábhar dualgais eile a mheastar a bheith oiriúnach.

CUR SÍOS AR AN RÓL

• An t-eolas, na scileanna agus na hinniúlachtaí riachtanacha a bheith agat chun tabhairt faoin ról
• A bheith inniúil agus ábalta an ról a chomhlíonadh ar ardchaighdeán.
• Bíodh leibhéal ginearálta maith oideachais agat.
• A bheith 17 mbliana d'aois ar a laghad ar an dáta deiridh nó roimhe sin.
• Na riachtanais Saoránachta, Sláinte & Carachtair, Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána & Imréiteach Slándála agus Seiceáil Tagartha a chomhlíonadh.
• A chinntiú go gcomhlíonann siad na critéir maidir le Scéimeanna Iomarcaíochta/Scoir de bharr Drochshláinte, de chuid na Seirbhíse Poiblí agus Státseirbhíse.
•Tá incháilitheacht chun iarratas a dhéanamh ag saoránaigh ón Limistéir Eorpach Eacnamaíoch (EEA) amháin.

AN PRÓISEAS IARRATAIS 

1. Iarratas
2. Ceistneoir Measúnaithe ar Líne
3. Gearrliostú
4. Triail Samplála Oibre


