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Is Oifigeach 
Breithnithe é Paul 
ag leibhéal an 
Phríomhoifigeach 
Chúnta sa Choimisiún 
um Chaidreamh san 
Áit Oibre.

"Cé go mb'fhéidir go mbeadh 
aithne ag go leor earcaigh 
nua ar dhaoine a bhfuil 
cúlra comhchosúil leo ar nós 
teaghlach, cairde scoile nó 
daoine óna gcomharsanacht, 
níorbh amhlaidh an scéal 
i mo chúinsí féin. Is cinnte 
go mholfainn d'aon duine 
ó chúlra tearc-ionadaíochta 
machnamh a dhéanamh ar 
ghairm sa Státseirbhís.
Is cinnte gur áit fháilteach 
í le daoine, struchtúir agus 
tacaíochtaí den scoth.”

An chéad phost a chuimhním agus mé i mo pháiste, 
ná ag ní carranna agus ag coimhéad carranna le mo 

chairde i dtalamh fásach a d'iompaíodh ina charrchlós 
garbh, toisc go dtabharfadh daoine cuairt ar an 

ospidéal máithreachais in aice leis an gcoimpléasc 
árasán ina bhfuil cónaí orm. Ó am go chéile chuideoinn 

le mo mháthair a bhí ag obair mar ghlantóir ag an am 
úd, sna hoifigí in aice lenár dteach.

Bhí aistear saghas neamhghnách 
agam isteach sa Státseirbhís sa 

mhéid is nár chríochnaigh mé an 
Ardteistiméireacht. Agus mé sna 
déaga, chuaigh mé chun cónaí 

le teaghlach éigin in Albain agus 
chun peil a imirt ansin i sraith peile 

na hAlban.

Nuair a d’fhill mé ar Bhaile Átha Cliath, rinne mé 
roinnt ábhar san Ardteistiméireacht arís agus chomh 
maith leis sin rinne mé FETAC Leibhéal 5, a thug deis 

dom rochtain a fháil ar oideachas tríú leibhéal trí 
bhealach cúldorais, a lig dom dul ar aghaidh go dtí 

an tríú leibhéal agus céim a bhaint amach agus ansin 
cúrsa iarchéime i bhForbairt Pobail agus i Staidéar 

Sóisialta Feidhmeach a chríochnú.

An rud a mheall mé ar ghairm sa Státseirbhís ná 
an réimse leathan ranna a thugann deiseanna 
do Státseirbhísigh freastal ar an bpobal agus 

oibriú ag amanna i gcáil beartais nó oibríochta ar 
réimse leathan saincheisteanna. Sula ndeachaigh 

mé i mbun mo ról reatha, d’oibrigh mé sa 
Státseirbhís freisin i roinn eile inar oibrigh mé 

laistigh de chomhthéacs beartais, reachtaíochta 
agus riaracháin oibríochta.

Tá Oifigeach Breithnithe freagrach as éisteachtaí 
Breithnithe a bhainistiú agus as cinntí atá 

neamhchlaonta agus atá slán ó thaobh an dlí 
a eisiúint, laistigh de chreat cearta fostaíochta 
agus comhionannais na hÉireann. De réir na 

reachtaíochta tá siad neamhspleách ina ndualgais 
cinnteoireachta, mar tá baint acu le breithniú a 

dhéanamh ar ghearáin a tharchuireann  
Ard-Stiúrthóir an WRC.

Gné eile de dhualgais an Oifigigh Bhreithnithe 
is ea gníomhú mar Idirghabhálaí idir páirtithe 

maidir le héilimh a cuireadh faoi bhráid an 
WRC, d'fhonn iarracht a dhéanamh éilimh a 

réiteach roimh éisteacht agus chun páirtithe a 
éascú chun teacht ar chomhaontú.

Éilíonn na scileanna a theastaíonn do ról 
an Phríomhoifigigh Bhreithnithe Chúnta 
go mbeadh bunoiliúnt chríochnúil agat i 

roinnt príomhréimsí dlí: lena n-áirítear an dlí 
fostaíochta, comhionannais agus caidrimh 

thionsclaíoch.

Mar chuid de m'oiliúint do mo ról reatha fuair 
mé creidiúnú ar "Teastas i gClár Breithnithe san 
Ionad Oibre", (Leibhéal 8 ar an gCreat Náisiúnta 
Cáilíochtaí), a thugann bunoiliúint chríochnúil i 

roinnt príomhréimsí dlí.

Cuireadh faoi mheasúnú mé, a fuarthas amach 
go bhfuil disléicse orm. Cuireadh sraith moltaí 

agus tacaíochtaí i bhfeidhm a chabhraíonn 
liom nuair is gá dom dul i mbun scrúduithe, 

agallaimh agus dualgais áirithe agus mé  
ag obair.



Sonraíocht Phoist - Oifigeach Breithnithe
ROINN An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre

TUARASTAL Ag tosú ag €70,339 in aghaidh na bliana *d’fhéadfadh sé athrú (comhionann le AP)

CUR SÍOS AR AN RÓL  

Is grád bainistíochta sinsearach é Príomhoifigeach Cúnta sa Státseirbhís agus is ról bainistíochta ríthábhachtach é maidir le beartas an rialtais a chur i bhfeidhm sna réimsí 
eacnamaíochta, airgeadais, idirnáisiúnta, timpeallachta agus/nó sóisialta.
Cé go n-athróidh na freagrachtaí agus na bunspriocanna insoláthartha do ról an Phríomhoifigeach Chúnta sa Státseirbhís ag brath ar an earnáil agus ar an Roinn/Oifig, 
áirítear leo go ginearálta:

• Ceapadh beartais agus straitéise ar shaincheisteanna casta.
• Réitigh bheartais atá inbhuanaithe go fioscach a mhúnlú chun fás eacnamaíoch agus fostaíochta agus beartais shóisialta éifeachtacha a chur chun cinn.
• Teagmháil éifeachtach a dhéanamh le lucht spéise agus páirtithe leasmhara éagsúla lena n-áirítear Airí, státseirbhísigh shinsearacha agus an córas polaitiúil níos leithne 
lena n-áirítear ar shaincheisteanna idir-rialtais.
• Comhairle d’ardchaighdeáin ar bhuiséadú a sholáthar agus seachadadh i gcoinne spriocanna fioscacha a chinntiú.
• Cláir shuntasacha oibre a phleanáil agus a eagrú i dtimpeallacht faoi bhrú, laistigh de spriocdhátaí dochta.
• Foireann a threorú agus a bhainistiú chun leibhéil arda feidhmíochta a sholáthar.
• Rannpháirtíocht i dtionscadail chothrománacha agus ceannaireacht a dhéanamh orthu, chun cuspóirí an Rialtais iomláin a sholáthar.
• Ceannaireacht a thabhairt d’athnuachan na seirbhíse poiblí agus treoir agus nuálaíocht a sholáthar ar an gclár oibre um athchóiriú.
• Foireann a fhorbairt agus a bhainistiú.
• Ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna na hÉireann ag leibhéal an AE agus ag leibhéal idirnáisiúnta.

CUR SÍOS AR AN RÓL

Bunriachtanach
Ní mór d’iarratasóirí ar an dáta deiridh le haghaidh iarratas, nó roimhe sin:
• Taithí bainistíochta shuntasach ag leibhéal cuí a bheith acu, lena n-áirítear foirne a threorú agus páirtithe leasmhara a bhainistiú.
Agus
• Taithí shuntasach a bheith acu ar chuid de na nithe seo a leanas nó iad ar fad: Bainistíocht daoine, bainistíocht tionscadail, buiséid a bhainistiú, cláir a sheachadadh,  
   bainistíocht straitéiseach agus athraithe.
Agus
• A léiriú go bhfuil na príomhscileanna agus na hinniúlachtaí aitheanta acu le haghaidh feidhmíochta éifeachtach ag an leibhéal seo. Áirítear orthu seo:
• Ceannaireacht
• Breithiúnas, Anailísiú agus Cinnteoireacht
• Bainistiú agus Seachadadh Torthaí
• Scileanna Idirphearsanta agus Cumarsáide
• Saineolas, Oilteacht agus Féinfhorbairt
• Dúthracht agus Tiomantas do Luachanna na Seirbhíse Poiblí
Tabhair do d’aire: I gcás na n-iarratasóirí sin a léiríonn spéis i bpost Gaeilge mar dhátheangach feidhmiúil, ní mór d'iarrthóirí dá leithéid sin an leibhéal riachtanach sa 
Ghaeilge a bhaint amach, is é sin, leibhéal B2 ar a laghad a léiriú ar chreat féinmheasúnaithe Europass

Inmhianaithe
• Cáilíocht tríú leibhéal i ndisciplín(í) ábhartha atá i gcomhréir leis an ról
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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. Trialacha Measúnaithe Ar Líne   
4. Gearrliostú   
5. Beart léirithe agus anailíse   
6. Agallamh


