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1. An Post 

 

Tá an Chomhairle ar lorg iarratas ó iarratasóirí a bhfuil na cailíochtaí cuí agus an 

taithí ábhartha acu do phost an Meicneoir Feisteora. 

 

Tá sé beartaithe painéal d'iarratasóirí cáilithe a chruthú óna líonfar folúntais ar bith 

a thiocfaidh aníos le linn thréimhse an phainéil. 

 

Tuairisceoidh na daoine a cheapfar do Shaoiste an Chlóis Innealra nó do dhuine cuí 

eile mar a shocróidh an Chomhairle ó am go chéile.  

 

 

2. Róil, Dualgais & Freagrachtaí 

 

Déanfaidh an Chomhairle dualgais a shannadh don iarrthóir rathúil a bheas ag 

teacht leis an chur síos poist chomhaontaithe don phost seo. 

 

Seo a leanas liosta neamh-uileghabhálach de dhualgais: 

 

 Tabhairt faoi dhualgais feisteora ar an láthair agus lasmuigh di, lena n-áirítear 

cliseadh meicniúil ar thaobh an bhóthair, de réir mar is gá; 

 

 Córais Sábháilteachta, Sláinte agus Folláine Chomhairle Contae Dhún na nGall 

a chur i bhfeidhm agus cloí leo ina n-iomláine; 

 

 Freagracht a ghlacadh as gach comhpháirt agus trealamh sa stóras a 

choinneáil sábháilte; 

 

 Imscrúdú agus cigireacht a dhéanamh ar fheithiclí agus gléasra, cinneadh ar 

obair riachtanach cothabhála ar fheithiclí agus gléasra agus í a dhéanamh, 

lena n-áirítear, táthú, cothabháil cabhlach ar fheithiclí agus trealamh 

diagnóisice a úsáid; 

 

 Taifid a choinneáil go cúramach i dtaca le gach obair chothabhála agus 

dheisiúcháin a dhéantar, agus cloí go hiomlán le haon chóras bainistithe a 

chuirfeadh Comhairle Contae Dhún na nGall i bhfeidhm; 

 

 Freagairt agus bheith ar fáil do ghlaonna amach seirbhíse as uaireanta arna 

rothlú ag an Chlós Innealra; 

 

 Freastal ar chúrsaí oiliúna de réir mar is iomchuí; 

 

 Tabhairt faoi aon dualgais ábhartha eile arna sannadh ag Saoiste an Chlóis 

Innealra nó ag duine ainmnithe eile. 
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Seo a leanas liosta de ghnáthghrúpaí innealra na Comhairle: 
 

Trucailí agus Feithiclí 

 

Trealamh Déanta agus Cothabhála 

Bóithre 

Leoraithe Dolúbtha Dumpála Mear-Phaisteálaithe  

Leoraithe Altacha  Paisteálaithe Láimhe  

Tarracóirí Talmhaíochta Bitumen Sprayers  

Rollóirí / Pábhálaithe  Spréiteoirí Sliseanna 

Tancaeir Tarra Shoghluaiste agus 

Dhoghluaiste  

Spréiteoirí Salainn  

 

Grádóirí  Céachtaí Sneachta 

Leantóirí lódaire íseal  Stáisiúin Sáithithe Sáile  

Veaineanna/Jípeanna  Trealamh Meicniúil Eile 

Sluasaidí Lódála / Teiliompróirí  

 

 

3. Mionsonraí an Phoist 
 

(a) Promhadh 

Beidh na hiarratasóirí a cheapfar ar promhadh ar feadh tréimhse thosaigh, a 

shocróidh an Chomhairle 

 

(b) Luach Saothair 

Is é an scála pá reatha náisiúnta seachtainiúil: 

íosmhéid €643.52 go huasmhéid €752.99 (ar aon dul le EL 05/2019). 

 

Íocfar na daoine a cheapfar ag an phointe chuí ar an scála tuarastail ar aon dul le 

Ciorclán bainteach na Roinne. 

 

Tosóidh iontrálaithe úra ag an íosphointe ar an scála. 

 

(c) Bunáit  

 

Beidh an post lonnaithe sa Chlós Innealra, Leifear. 

 

Coinníonn an Chomhairle an ceart aici féin an sealbhóir poist a lonnú in aon bhunáit 

eile faoina stiúir, ag brath ar riachtanais na seirbhíse, de réir mar is praiticiúil agus 

is réasúnach. 

 

(d) Cónaí 

Beidh na daoine a cheapfar ina gcónaí sa cheantar ina mbeidh na dualgais le 

feidhmiú nó faoi fhad réasúnta de. 
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(e) Uaireanta Oibre  

 

39 uair an chlog sa tseachtain na gnáthuaireanta oibre a bheidh ag an té a 

cheapfar.   

 

De bhreis air sin, beidh an sealbhóir poist ar fáil faoi choinne dualgais ragoibre 

lasmuigh de na huaireanta seo de réir mar is gá. Beidh gnáthrátaí ragoibre i 

bhfeidhm, i gcomhréir le ciorcláin náisiúnta. 

 

Coinníonn an Chomhairle an ceart na huaireanta oibre a athrú ó am go chéile.  

 

 

4. Cáilíochtaí 

 

(a) Carachtar 

Beidh dea-charachtar ag na hIarratasóirí. 

 

(b) Sláinte 

Beidh sláinte ag iarratasóirí a thabharfadh le fios go bhfuil siad ábalta seirbhís 

rialta, éifeachtach a chur ar fáil. Iarrfar ar na daoine a cheapfar dul faoi scrúdú 

leighis arna dhéanamh ag Dochtúir Sláinte Cheirde na Comhairle roimh a 

gceapachán. 

 

(c) Oideachas, Taithí 

Ar dháta deiridh chur isteach na bhfoirmeacha iarratais, caithfidh an méid thíos a 

bheith ag iarratasóirí: 

 

(i) Caighdeán maith Oideachais; 

(ii) Gach céim de phrintíseacht aitheanta sa Mheicneoireacht HGV nó mar 

Fheisteoir Innealra Tógála a bheith curtha i gcrích aige nó aici agus pas 

faighte; 

 

(iii) 2 bhliain de thaithí ábhartha a bheith aige nó aici sa Mheicneoireacht HGV 

nó Tógála; 

  

(iv) Ceadúnas Tiomána iomlán, glan d'fheithiclí Chatagóir B; 

 

(v) Cárta CSCS Pas Sábháilte a bheith acu; 

 

(vi) Taithí roimhe seo ar: 

 Sláinte, Sábháilteacht & Folláine ag an Obair agus taifid S&S a 

choinneáil. 

 Chothabháil innealra a thaifeadadh agus ar thaifid deisiúcháin. 

 Bheith ag obair as do stuaim féin i dtimpeallacht oibre dhúshlánach. 
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(d) Riachtanais inmhianaithe 

B'inmhianaithe, cé nach riachtanach, an méid seo a leanas: 

 

 Ceadúnas Tiomána iomlán, glan d'fheithiclí Chatagóir C & BE nó níos aired 

(tabhair faoi deara go mbeidh sé riachtanach ceadúnas Catagóir C & BE a 

bhaint amach I gcaitheamh na fostaíochta. Pléifear é seo ag Céim an 

Cheapacháin);  

 Ceadúnas Forcardaitheora; 

 Taithí ar úsáid ríomhairí agus trealamh diagnóiseach. 

 

 (e) Riachtanas Tiomána 

Beidh ar Iarratasóirí: 

 Ceadúnas Tiomána iomlán, glan d'fheithiclí Chatagóir b; 
 

 Beidh ar an iarrthóir rathúil feithicil a chuirfidh Comhairle Contae Dhún na 

nGall ar fáil a thiomáint lena úsáid agus é nó í ag tabhairt faoi dhualgais arna 

sannadh ag an Chomhairle. 

 

 Os a choinne sin, d’fhéadfadh sé gur ghá don iarrthóir rathúil a f(h)eithicil féin 

a thiomáint agus go bhfaigheadh sé nó sí cúiteamh as aon turais oifigiúla a 

dhéanfar. 

 

 

5. Próiseas Earcaíochta 

 

A. Foirm Iarratais 

 Caithfear iarratais a chur isteach ar an fhoirm iarratais oifigiúil agus 

caithfear gach cuid den fhoirm a chomhlánú. 
 

 Ná cuir CV isteach le d'iarratas. Ní bhreithneofar ach faisnéis ar an fhoirm 

iarratais, nuair a bheidh oiriúnacht iarratasóra maidir leis an phost á 

meas. 

 

 Caithfear iarratais a chur isteach mar iatán r-phoist i bhformáid Word nó 

PDF chuig vacancies@donegalcoco.ie 

 

 Seachas sin, nuair a bheidh sí comhlánaithe, is féidir an Fhoirm Iarratais 

a sheoladh le casadh an phoist chuig: 

An Roinn Acmhainní Daonna 

Comhairle Contae Dhún na nGall 

Ionad na Trí Abhann 

Leifear 

Contae Dhún na nGall 
 

mailto:vacancies@donegalcoco.ie
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 Caithfidh iarratais a bheith faighte againn faoin spriocdháta a shainítear 

ar an fhoirm.  

 

B. Gearrliostú 

 

Is féidir iarratasóirí a ghearrliostú faoi choinne agallaimh ar bhonn an eolais a 

chuirtear ar fáil. Sa chás go mbeidh gá le beart gearrliostaithe, tionólfar Painéal 

saineolaithe leis na foirmeacha iarratais a scrúdú agus a mheas de réir critéir 

réamhshocraithe, bunaithe ar riachtanais an phoist. Mar sin de, bheadh sé le do 

leas cuntas mion, beacht a thabhairt ar do cháilíochtaí agus do thaithí ar an fhoirm 

iarratais. 

 

Má mheastar, mar gheall ar líon agus caighdeán na n-iarratas a gheofar, gur 

réasúnach gan gach iarratasóir a chur faoi agallamh, ní ghlaofar chun agallaimh ach 

daoine ar dócha go ngnóthódh siad caighdeán ar leor é chun iad a roghnú agus a 

mholadh faoi choinne ceapacháin. 

 

C. Ceart ar Fhaisnéis agus Athbhreithniú 

 

Tá an Chomhairle tiomanta d'aiseolas agus faisnéis a thabhairt d'iarratasóirí. 

Iarratasóir ar bith ar mian leo, féadann siad a iarraidh go n-athbhreithneofar an 

cinneadh nó an próiseas. Caithfear a leithéid d'iarratas a chur isteach i scríbhinn, ag 

cur in iúl na cúise atá leis an iarratas agus caithfear é sin a chur faoi bhráid na 

Rannóige Acmhainní Daonna, Ionad na dTrí Abhainn, Leifear, Co. Dhún na nGall 

faoi cheann cúig lá ó dháta fógartha cinneadh ábhartha. 

 

D. Rúndacht 

 

Faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014, is faoi rúndacht dhocht a 

phléifear le hiarratais. 

 

E. Eile 

 

Tá ceapacháin na Comhairle faoi réir seiceálacha sásúla maidir le teistiméireachtaí, 

cáilíochtaí, scrúduithe leighis agus Grinnscrúdú Garda, mar is infheidhme. 

 

 

F. Cúis Dícháilithe an Chanbhasáil 

 

Dícháileofar ón phost láithreach iarratasóir ar bith a dhéanann iarracht (nó a 

ndéanann duine iarracht ar a s[h]on) oifigeach de chuid na Comhairle (nó duine a 

ainmníonn sí le hagallamh a chur ar iarratasóirí nó iad a scrúdú) a chanbhasáil nó 

tionchar a imirt orthu ar son an iarratasóra, go díreach nó go hindíreach, bíodh sé i 

bhfoirm cumarsáid scríofa nó eile. 

 


