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Tá Katrina ina  
Leas-Ard-Chonsal 
na hÉireann i 
Hong Cong agus 
Macao (3ú leibhéal 
Rúnaí) leis an Roinn 
Gnóthaí Eachtracha.

"Mholfainn an earnáil phoiblí 
100%. Is dochreidte an méid 
deiseanna atá ann. Is dócha 
go bhfuil an cumas aistriú 
idir róil éagsúla agus tabhairt 
faoi obair dhifriúil le linn do 
ghairme gan samhail.”

Ba é mo chéad phost a bhí agam riamh ná 
nuair a bhí mé 14 bliana d'aois agus d'oibrigh 

mé i gcleachtas tréidliachta ag cabhrú le 
tástáil eitinne ar eallach. D’oibrigh m'athair i 

Telecom Eireann a bhí ina phost státseirbhíse 
ag an am úd. Óna thaithí féin, thuig mé gur slí 

bheatha iontaofa í an státseirbhís. 

Bhain mé Bunchéim amach i 2008 agus Ard-Dioplóma 
Iarchéime i 2009. D'oibrigh mé ar feadh seal gairid 

mar shaorscríbhneoir ábhair ar líne i Buenos Aires, an 
Airgintín. D'fhill mé ar Éirinn ar feadh tamaill ghairid 

agus d'oibrigh mé in earnáil an mhiondíola. Bhain mé 
cáilíocht CELTA amach sa bhliain 2012 agus bhog mé 
go Seoul, an Chóiré Theas chun Béarla a mhúineadh. 

Bhí mé ann ar feadh bliana go leith, bhog mé ansin go 
Hangzhou, an tSín ar feadh bliana agus ina dhiaidh sin 

Tóiceo, an tSeapáin ar feadh bliana agus trí mhí.

Shocraigh mé filleadh ar Éirinn sa bhliain 
2016. Chuir mé isteach ar chomórtas oscailte 
an Oifigigh Chléireachais a luaithe is féidir. 
Idir an dá linn, d'oibrigh mé sa mhiondíol 

agus mé ag fanacht. Thosaigh mé ag 
Publicjobs.ie i mí Eanáir na bliana 2017. Ar mo 
chéad lá, tugadh spreagadh dom cur isteach 

ar chomórtas an Oifigigh Fheidhmiúcháin.

I mí Mheán Fómhair 2017, ceapadh mar Oifigeach 
Feidhmiúcháin mé sa Roinn Gnóthaí Eachtracha. 

D'oibrigh mé sa rannóg AD. Bhí suim agam a 
bheith i mo Thríú Rúnaí mar gheall ar an taithí a 
bhí agam a bheith i mo chónaí thar lear. Bhí mé 

in ann fíorthionchar na hionadaíochta Éireannach 
thar lear a fheiceáil. Chomh maith leis sin, ó bhíos i 

m’óige, bhí mé ag iarraidh a bheith i mo scríbhneoir 
agus is cinnte go ndéanann taidhleoirí go leor 

scríbhneoireachta!

I lár na bliana 2018, chuathas i dteagmháil liom 
le bheith i mo 'Pathfinder' – an bainisteoir 

tionscadail chun ár nAmbasáid nua a oscailt 
i Bogotá, an Cholóim. Chuir mé isteach ar 

chomórtas an Tríú Rúnaí in 2017 ach níor éirigh 
liom san agallamh deiridh. Rinne mé iarratas 

arís i 2018. Ceapadh mar Thríú Rúnaí mé i 
Márta 2019 agus mé fós sa Cholóim. 

Is Leas-Ard-Chonsal mé, rud a chiallaíonn 
go bhfuil freagracht orm as maoirseacht a 

dhéanamh ar gach oibríocht sa Mhisean, lena 
n-áirítear cúrsaí sláinte agus sábháilteachta, 

slándáil, tuairisciú airgeadais agus cúrsaí 
rialachais eile. Déanaim maoirseacht freisin 

ar sheirbhísí do shaoránaigh amhail cúnamh 
consalachta agus pasanna.

Seachas sin táim freagrach as 
rannpháirteachas le páirtithe leasmhara sa 

phobal Gaelach. Cuirim cultúr agus leasanna 
eacnamaíocha na hÉireann chun cinn freisin. 
Déanaim maoirseacht ar ár dtaidhleoireacht 

phoiblí ar fad ar na meáin shóisialta. 

Sna scileanna atá ag teastáil, caithfidh suim a 
bheith agat i ndaoine. Déarfainn go mbíonn 
ort taitneamh a bhaint as a bheith ag casadh 
le daoine nua agus ar ndóigh ag dul chuig 

áiteanna nua. Tá scileanna teanga tábhachtach, 
mar aon le suim sa scríbhneoireacht. 

Bíonn neart deiseanna agam mo chuid scileanna a 
fhorbairt. Thug an Roinn Gnóthaí Eachtracha gach 
tacaíocht dom chun na scileanna atá uaim a fháil, 
chun forbairt a dhéanamh i mo ról. Chuidigh siad 
liom tuiscint a fháil ar thaidhleoireacht, ar an gcaoi 

a n-oibríonn Misin, thug siad tuiscint dhomhain 
dom ar chur i bhfeidhm pholasaí an rialtais agus 

ar oiliúint teanga. 



Sonraí an Phoist — Oifigeach Feidhmiúcháin
ROINN An Roinn Gnóthaí Eachtracha

TUARASTAL Ag tosú ag €31,533 in aghaidh na bliana *d’fhéadfadh sé athrú  – comhionann le hOifigeach Riaracháin

CUR SÍOS AR AN RÓL  

Is é misean na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ná luachanna, leasanna agus leas eacnamaíoch na hÉireann agus a muintire a chur chun cinn agus a chosaint thar lear. 

Isiad spriocanna ardleibhéil na Roinne ná:
• Freastal ar ár muintir sa bhaile agus thar lear agus chun athmhuintearas agus comhoibriú a chur chun cinn
• Leasanna agus luachanna na hÉireann a chosaint agus a chur chun cinn san Eoraip
•  Obair a dhéanamh ar son dhomhan níos cothroime, níos córa, slán agus inbhuanaithe
• Rathúnas na hÉireann a chur chun tosaigh trínár leasanna eacnamaíocha a chur chun cinn go hidirnáisiúnta
• Ár dtionchar agus ár gcumas a neartú chun ár spriocanna a bhaint amach

CUR SÍOS AR AN RÓL

Bunriachtanach
• Níl an comórtas oscailte ach do dhaoine a bhfuil Saoránacht Éireannach acu ar nó roimh an dáta deiridh le haghaidh iarratas
• Ní mór d'iarratasóirí ar an bpost seo, ar an dáta deiridh nó roimhe sin:

(i) Céim chéadonóracha nó dara honóracha a bheith acu (leibhéal 8 ar a laghad ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí)
Nó
(ii) A bheith cáilithe mar Aturnae nó mar Abhcóide

Inmhianaithe
• Teastaíonn buneolas theangacha iasachta uait, go háirithe Araibis, Seapáinis, Mandairínis, Rúisis, Fraincis, Gearmáinis, Portaingéilis agus Spáinnis.
• Taithí ar chaidreamh idirnáisiúnta, ar chur chun cinn eacnamaíoch agus trádála agus ar chomhar um fhorbairt.

AN PRÓISEAS IARRATAIS 

1. Cláraigh le haghaidh foláirimh phoist ar publicjobs.ie le bheith ar an eolas nuair a bhíonn deiseanna ar fáil 
2. Déan iarratas ar líne ag Publicjobs.ie roimh an dáta deiridh
3. Ceistneoir Measúnaithe ar Líne
4. Agallamh


