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Oibríonn Gavin mar 
Speisialtóir TFC in 
Oifig Phríomhoifigeach 
Faisnéise an Rialtais. 

“Mholfainn gairm sa tseirbhís phoiblí 
d’éinne, cinnte. Beidh an deis agat 
páirt a ghlacadh i dtionscadail éagsúla, 
buailfidh tú le daoine éagsúla a 
bhfuil cúlraí éagsúla acu. Beidh níos 
mó deiseanna agat dul chun cinn a 
dhéanamh i do ghairm agus oibriú 
i réimsí nua agus suimiúla. Beidh 
deiseanna agat oiliúint a dhéanamh 
agus cur le do chuid scileanna. 
Caithfear go cothrom leat.” 

Nuair a bhí mé 16 bliana d’aois agus san 
idirbhliain, fuair mé mo chéad phost in 
McDonald’s. Nuair a bhí m’fhoirm LOI á 

comhlíonadh agam, bhí a fhios agam go raibh 
fonn orm rud éigin a dhéanamh le ríomhairí 
ach ní raibh mé cinnte cén ghné den obair  

sin a bheadh oiriúnach dom. 

Ar an dea-uair, d’éirigh liom go leor pointí 
a fháil san Ardteist agus chuaigh mé chuig 
an gcoláiste chun BSc sa Ríomhaireacht a 

dhéanamh. Sa tríú bliain de mo chúrsa, bhí mé 
in ann taithí oibre a dhéanamh ar feadh bliana 

i gcomhlacht ilnáisiúnta agus bhí 
dea-thionchar aige sin ar mo ghairm. 

Nuair a fhágann tú an coláiste, foghlaimíonn tú 
go sciobtha nach bhfuil gach rud ar eolas agat 

agus go mbeidh scileanna nua á bhforbairt 
agus eolas nua á fhoghlaim agat fad do shaoil. 

I ndiaidh an choláiste, ghlac mé le poist 
ríomhaireachta éagsúla ar chonarthaí 

sealadacha sula bhfuair mé post buan. 
D’oibrigh mé i gcomhlacht mór ilnáisiúnta ar 

feadh 7 mbliana, i róil éagsúla ríomhaireachta. 

Bhí an t-ádh orm ról a fháil sa tseirbhís phoiblí 
agus, ar go leor bealaí, is toradh na ról uilig a 
bhí agam go dtí seo (lena n-áirítear an ról mar 
fhreastalaí i mbialann mhearbhia) é an ról seo. 

Spreag an cur síos ar an bpost seo mé chun cur 
isteach ar an ról áirithe seo. Is cuimhin liom go 
raibh sceitimíní orm mar go raibh an chuma ar 
an scéal go raibh nasc idir riachtanais an phoist 
agus gach rud a bhí déanta agam i mo ghairm 
go dtí sin. Níor cheap mé go bhfaighinn an ról. 

Tá an tseirbhís phoiblí go hiontach mar gheall 
go mbíonn deiseanna ann cur le do chuid 

scileanna, trí ionad foghlama agus forbartha 
inmheánach na státseirbhíse agus trí na 

deiseanna a bhíonn ann cúrsaí príobháideacha 
a dhéanamh. Tugtar an deis duit oibriú ar 
cheisteanna suimiúla agus dúshlánacha a 

chuireann le reáchtáil na tíre. 

Oibrím ar fhoireann “Tóg Agus Roinn”, 
is é an ról atá againn bogearraí a fhorbairt 

a mbaintear úsáid astu i ranna rialtais. 
Cabhraíonn na bogearraí a dhéanann muid 

le costais a laghdú agus le feabhas a chur 
ar nósanna oibre. 

Is é an ról atá agam cabhrú lenár mbogearraí 
a rolladh amach i ranna agus i gcomhlachtaí 
rialtais éagsúla. Tugann an ról seo deis dom 
oibriú le han-chuid daoine éagsúla ó gach 
carn den earnáil phoiblí. Déanaim iarracht 

fadhbanna, ar féidir iad a réiteach 
le bogearraí, a aithint. 



Cur Síos ar an bPost – Speisialtóir TFC

ROINN Oifig Phríomhoifigeach Faisnéise an Rialtais Faigh tuilleadh eolais anseo

TUARASTAL €48,868 sa bhliain *is féidir go n-athrófaí é seo

CUR SÍOS AR AN RÓL

Oirfidh róil san Fhorbairt Bhogearraí do dhaoine a bhfuil suim acu a ngairm san fhorbairt bhogearraí, lena n-áirítear forbairt bhogearraí agus feidhmchlár (ríomhchlárú), 
feidhmchláir mhoibíleacha, forbairt ghréasáin agus anailsíocht san áireamh, a fhorbairt.

Chomh maith leis an ngné theicniúil a bhaineann le ról mar Speisialtóir TFC, beidh gnéithe eile a bhaineann le TFC/soláthar seirbhísí digiteacha i gceist, lena n-áirítear 
buiséid agus daoine a bhainistiú, tionscadail a bhainistiú, taighde agus tionscadail a mheas ó thaobh féidearthachta agus luacha ar airgead de, srl.

Spreagfar agus tabharfar tacaíocht do dhaoine sa ról seo oideachas, oiliúint agus teastais sa bhreis a bhaint amach chun a scileanna teicniúla agus gairmiúla a fhorbairt.

RIACHTANAIS 
IONTRÁLA

•  Cáilíocht mhórdhámhachtana ag Leibhéal 7 ar Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí (.i. gnáthchéim), nó níos airde, in ábhar ábhartha ríomhaireachta nó  
ríomhaireachtúil agus taithí phraiticiúil TFC ábhartha* trí bliana, ar a laghad, ó do ghairm go dtí seo NÓ

•  Cáilíocht mhórdhámhachtana ag Leibheal 8 ar Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí (.i.. céim onóracha), nó níos airde, ina ndearnadh modúil ríomhaireachta/ríomhaireachtúla sa 
bhliain dheireanach agus taithí phraiticiúil TFC ábhartha* 3 bliana, ar a laghad, a fuair tú ó d’fhostaíocht go dtí seo NÓ

•  Cáilíocht mhórdhámhachtana ag Leibhéal 6, nó níos airde, ar Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí in ábhar ríomhaireachta nó ríomhaireachtúil agus taithí phraiticiúil TFC 
ábhartha* 5 bliana ó d’fhostaíocht go dtí seo NÓ

• Dhá cháilíocht ghairmiúla, ar a laghad, i réimse ábhartha TFC agus taithí phraiticiúil TFC ábhartha* 5 bliana ó d’fhostaíocht go dtí seo. 

AN PRÓISEAS 
IARRATAIS

1. Cláraigh d’fholáirimh maidir le poist ar publicjobs.ie chun a bheith ar an eolas nuair a thagann folúntais chun cinn.
2. Ceistneoir Measúnaithe ar líne a chomhlíonadh.
3. Triail(acha) ar líne agus/nó bunaithe ar pháipéar.
4. Cur i Láthair/Anailís agus agallamh.

https://www.gov.ie/en/organisation-information/6ee40f-office-of-the-government-chief-information-officer-ogcio/

