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1. An Post 

  

Tá an Chomhairle ag lorg iarratas ó iarrthóirí leis na cáilíochtaí cuí a bhfuil an taithí ábhartha 

acu do phost an Oifigigh Ealaíon agus Éagsúlacht Chultúrtha (OE&ÉC).  

  

Cruthaíodh an post seo i gcomhthéacs tionscnaimh bheartais* le déanaí i réimse an 

chomhionannais, chearta an duine agus na n-ealaíon agus éagsúlacht chultúrtha de chuid 

Chomhairle Contae Dhún na nGall agus na Comhairle Ealaíon, agus cruthaíodh é trí thacaíocht 

Scéim Soláthair Sainfhoirne Údarás Áitiúil na Comhairle Ealaíon.  

 

Beidh an post ríthábhachtach fosta chun dhá cheann de thosaíochtaí straitéiseacha an Chreat-

Chomhaontaithe leanúnaigh idir Comhairle Contae Dhún na nGall agus an Chomhairle Ealaíon 

a chur chun cinn, eadhon 'A chur ar chumas níos mó saoránach agus éagsúlacht níos mó acu 

a bheith ag plé leis na healaíona sa chontae' agus 'Tacú le healaíontóirí agus le heagraíochtaí 

ealaíon saothar ealaíne nua a chruthú agus a scaipeadh.'  

     

Dá bhrí sin, is é aidhm an phoist, ar lámh amháin, (i) comhairle agus cuidiú a thabhairt do 

Rannán Cultúir Chomhairle Contae Dhún na nGall, agus d'eagraíochtaí ealaíon agus cultúrtha 

sa chontae i gcoitinne, léiriú cuí a thabhairt ar chomhdhéanamh pobal Dhún na nGall, atá ag 

éirí níos ilchultúrtha, sna seirbhísí a chuireann siad ar fáil, na cláir a sholáthraíonn siad agus 

na deiseanna rannpháirtíochta a bhíonn acu; agus ar an lámh eile, (ii) cuidiú agus spreagadh 

a thabhairt d'ealaíontóirí agus do phobail atá éagsúil ó thaobh cultúir de i nDún na nGall a 

gcleachtas ealaíon agus cultúrtha féin a chothabháil, a fhorbairt agus a chur chun cinn, agus 

féiniúlacht chultúrtha ghinearálta an chontae a shaibhriú dá réir.  

 

Beidh an post lonnaithe i Leitir Ceanainn.  Beidh an tOifigeach Ealaíon & Éagsúlacht Chultúrtha 

mar bhall d'fhoireann na Seirbhíse Ealaíon laistigh den Rannán Cultúir. 

 

* Tionscadal Taighde Ealaín Idirchultúrtha á Cur i nGníomh: Creat Dhún na nGall (Ardán 

Idirchultúrtha Dhún na nGall, Comhairle Contae Dhún na nGall, 2019). 

* Beartas Comhionannais, Chearta an Duine agus Éagsúlachta (An Chomhairle Ealaíon, 2019). 

* Ag Obair i gComhthéacsanna Idirchultúrtha. Treoir d'Údaráis Áitiúla agus do Sholáthraithe 

Cultúrtha (Maigh Eo, Baile Átha Cliath Theas agus Comhairlí Contae Dhún na nGall, Kath 

Gorman, 2020). 
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* Cuimsiú Eitneach Gorm agus Mionlaigh. Straitéis do Chontae Dhún na nGall. (Comhairle 

Contae Dhún na nGall, Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain, Ardán Idirchultúrtha Dhún 

na nGall, 2022). 

 

An tSeirbhís Ealaíon 

Tá Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Dhún na nGall mar chuid den Rannán Cultúir níos 

leithne lena n-áirítear an tIonad Cultúrtha Réigiúnach, an tSeirbhís Leabharlainne, Músaem 

an Chontae, an tSeirbhís Cartlainne agus an Oifig Oidhreachta. Lena chois sin, is le Comhairle 

Contae Dhún na nGall Amharclann an Ghrianáin agus Ionad Ealaíon na Mainistreach, Béal 

Átha Seanaidh, agus tá siad á mbainistiú ag comhlachtaí bainistíochta neamhspleácha faoi 

Chomhaontuithe Úsáid Chultúrtha leis an Chomhairle. 

 

Feidhmíonn an tSeirbhís Ealaíon ar bhonn contae – ag cuidiú le healaíontóirí, eagraíochtaí 

ealaíne, agus pobail le bheith ag cruthú agus ag plé leis na healaíona. Chun é sin a dhéanamh, 

bainistíonn an tSeirbhís soláthar réimse leathan tacaíochtaí lena n-áirítear maoiniú ioncam 

díreach do roinnt eagraíochtaí ealaíon gairmiúla neamhspleácha sa chontae, scéim 

sparánachtaí d'ealaíontóirí aonair, tacaíochtaí i dtreo saothair ealaíne nua a chruthú, agus 

rannchuidiú le clár féilte agus le himeachtaí na Rannóige Cultúir, lena n-áirítear Seachtain 

Cheol Traidisiúnta Leitir Ceanainn, Féile na Bealtaine do Dhaoine Scothaosta, Cruinniú na nÓg, 

Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta, Oíche Chultúir, Wainfest (Féile na nEalaíon & Leabhair 

do Dhaoine Óga) agus Féile Chuan Dhún na nGall agus na gCruach Gorm.  

 

Is comhpháirtí lárnach í an tSeirbhís Ealaíon fosta i seachadadh Thionscadal Forbartha Lucht 

Féachana an Iarthuaiscirt, comhthionscnamh de chuid Chomhairle Contae Dhún na nGall agus 

Chomhairle Ceantair Chathair Dhoire agus an tSratha Báin, a dhíríonn ar rannpháirtíocht 

chultúrtha a chur chun cinn agus a éascú i measc Daoine Scothaosta agus Teaghlach. 

  

2. Dualgais 

  

 Idirchaidreamh a dhéanamh le pobail agus le cleachtóirí cultúrtha atá éagsúil ó 

thaobh cultúir de i nDún na nGall chun naisc nua agus comhpháirtíochtaí 

cruthaitheacha a chruthú idir na pobail féin agus le líonra na soláthraithe cultúrtha 

seanbhunaithe sa chontae.   



Oifigeach Ealaíon agus Éagsúlacht Chultúrtha - Eolas d'Iarratasóirí 
 

 Oibriú leis an tSeirbhís Ealaíon agus le Rannóg Cultúir Chomhairle Contae Dhún na 

nGall chun cuidiú agus comhairle a thabhairt ar an dóigh le comhdhéanamh ilchultúrtha 

phobal Dhún na nGall atá ag éirí níos ilchultúrtha a léiriú go cuí sna seirbhísí a 

chuireann siad ar fáil, na cláir a thugann siad agus na deiseanna rannpháirtíochta a 

bhíonn acu.    

 Oibriú leis na heagraíochtaí ealaíon agus cultúrtha i nDún na nGall chun cuidiú agus 

comhairle a thabhairt ar an dóigh le comhdhéanamh ilchultúrtha phobal Dhún na nGall 

atá ag éirí níos ilchultúrtha a léiriú go cuí sna seirbhísí a chuireann siad ar fáil, na cláir 

a thugann siad agus na deiseanna rannpháirtíochta a bhíonn acu.    

 Cuidiú agus spreagadh a thabhairt d'ealaíontóirí agus do phobail atá éagsúil ó thaobh 

cultúir de i nDún na nGall a gcleachtas ealaíon agus cultúrtha féin a chothabháil, a 

fhorbairt agus a chur chun cinn.   

 I gcomhairle le pobail agus le cleachtóirí mionlaigh eitneacha, atá éagsúil ó thaobh an 

chultúir de, sa chontae, clár agus seirbhísí a cheapadh agus a sheachadadh a 

fhreagraíonn do na moltaí a bhaineann go háirithe le hEalaíontóirí agus le Cleachtóirí, 

Spásanna Sóisialta agus Cruthaitheacht Pobail, Scileanna Nua agus Eispéiris Nua, mar 

a mholtar i dTionscadal Taighde Ealaín Idirchultúrtha Dhún na nGall á Cur i nGníomh, 

2019.  

 Obair na hOifige Ealaíon agus Éagsúlacht Chultúrtha a phoibliú agus a chur chun cinn 

tríd an phreas agus asraonta meán eile agus trí na meáin shóisialta.  

 Buiséid a chruthú agus a bhainistiú. 

 Iarratais mhaoinithe agus aighneachtaí a dhéanamh agus cuidiú leo. 

 Tuarascálacha agus meastóireachtaí tionscadail a chruthú.  

 Rannchuidiú le beartais agus le straitéisí a ullmhú, a fhorbairt agus a sheachadadh, ar 

théama na héagsúlachta cultúrtha, ar leibhéal áitiúil agus náisiúnta. 

 Aon dualgais eile a d’fhéadfaí a shannadh ó am go ham. 

 

3. Cáilíochtaí 

  

Tá sé dearbhaithe ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus ag an 

Chomhairle Ealaíon go mbeidh na cáilíochtaí don phost mar atá leagtha amach thíos: 
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(a) Carachtar 

 

Beidh dea-charachtar ag na hIarratasóirí. 

  

Tá iarrthóirí ar phost an Oifigigh Ealaíon & Éagsúlacht Chultúrtha faoi réir Ghrinnfhiosrúchán 

an Gharda Síochána.  Sula gceapfar iad, caithfidh iarrthóirí dul faoi phróiseas 

Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána agus go n-éireoidh leo sa mhéid sin. 

  

(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 an dáta is deireanaí faoinar gá foirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith istigh, ní mór 

d’iarrthóirí: 

(i) Gnáthchéim (leibhéal 7 nó níos airde a bheith acu ar an Chreat Náisiúnta 

Cáilíochtaí) i ndisciplín Ealaíon nó Chultúrtha, nó Oiliúint ábhartha eile, agus 

Taithí chuí ag ardleibhéal i réimse na nEalaíon agus na Forbartha Cultúrtha  

i gcomhthéacs atá éagsúil ó thaobh an chultúir de.  

 

(ii) Taithí shásúil a bheith acu ar obair i réimse na nEalaíon agus seachadadh Clár 

Cultúrtha agus/nó réimse na nEalaíon agus na Forbartha Cultúrtha i gcomhthéacs 

atá éagsúil ó thaobh cultúir de. 

 

(d) Scileanna agus Taithí Inmhianaithe 

  

Beidh an méid seo a leanas ag an iarrthóir idéalach:  

  

• Scileanna agus taithí cumarsáide agus spreagtha den chéad scoth.  Gné 

ríthábhachtach den ról a bheidh ann muinín a chothú i bpobail mhionlaigh 
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eitneacha agus i bpobail atá éagsúil ó thaobh an chultúir de i nDún na nGall agus 

caidreamh a chothú leo 

• Eolas maith ar phobail mionlaigh eitneacha agus ar phobail atá éagsúil ó thaobh 

an chultúir de i nDún na nGall, agus ar na dúshláin agus na deiseanna a bhíonn 

rompu. 

• Eolas maith ar earnáil ealaíon agus chultúir Dhún na nGall. 

• Eolas maith ar na hearnálacha réigiúnacha – lena n-áirítear earnálacha 

trasteorann – agus náisiúnta ealaíon agus cultúr, chomh maith leis na struchtúir 

riaracháin agus acmhainní áitiúla agus náisiúnta atá mar bhonn agus mar thaca 

acu.  

• Eolas maith ar na struchtúir riaracháin agus tacaíochta áitiúla agus náisiúnta a 

fhreastalaíonn ar riachtanais phobail mhionlaigh eitneacha agus phobail atá 

éagsúil ó thaobh an chultúir de i nDún na nGall. 

• Eolas agus taithí mhaith ar chleachtas ealaíon ilchultúrtha in Éirinn agus ar 

rannpháirtíocht leo agus ar an dóigh a bhféadfaí é sin a úsáid lena leithéid a 

fhorbairt i measc pobail atá éagsúil ó thaobh an chultúir de i nDún na nGall. 

• Taithí ar thionscadail, cláir agus imeachtaí a chur chun cinn agus a phoibliú, trí na 

meáin thraidisiúnta (cló, raidió srl.) agus na meáin shóisialta.  

• Taithí ar bhuiséid a chruthú agus a bhainistiú. 

• Taithí ar iarratais ar mhaoiniú agus ar aighneachtaí a dhéanamh. 

• Taithí ar thuarascálacha agus ar mheastóireachtaí tionscadail a chruthú.  

• Cumas réasúnú go straitéiseach agus oibriú as a stuaim féin.     

 

4. Mionsonraí an Phoist 

  

(a) Ginearálta 

  

Tá sé i gceist ag Comhairle Contae Dhún na nGall duine a cheapadh don phost mar 

Oifigeach Ealaíon & Éagsúlacht Chultúrtha. Beidh an ceapachán ag Grád V ar scála 

ceapacháin na nÚdarás Áitiúil. 
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(b) Promhadh 

  

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

Chomhairle. D’fhéadfadh sé go ndéanfaí an tréimhse seo a shíneadh, faoi rogha na 

Comhairle. 

  

(c) Luach Saothair 

Is ionann an páscála náisiúnta bliantúil reatha agus: íosmhéid de €44,574 (pointe 1) go dtí 

uasmhéid de €53,454. (LSI 2) (de réir ciorclán EL 01/2022).  

 

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. 

 

  

(d) Bunáit 

Leitir Ceanainn an bhunáit don phost. 

D'fhéadfadh roinnt taistil a bheith i gceist le ról an Oifigigh Ealaíon agus Éagsúlacht 

Chultúrtha, agus b'fhéidir roinnt tréimhsí stopadh thar oíche agus clúdaítear na costais 

ghaolmhara leis na liúntais chuí. 

(e) Cónaí 

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

faoi fhad réasúnta de.  

(f) Uaireanta Oibre 

Is é 35 uair an chloig in aghaidh na seachtaine na gnáthuaireanta oibre.  Mar gheall ar 

nádúr an phoist, áfach, is minic a bheidh obair thráthnóna agus obair ar an deireadh 

seachtaine i gceist leis seo. Feidhmíonn an Chomhairle córas ama in-ionad (TOIL) chun 

fostaithe a chúiteamh as am breise a oibrítear, de bhreis ar na 35 uair an chloig in aon 

seachtain amháin. 
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(g) Riachtanas Tiomána 

  

Beidh ar Iarratasóirí:  

a) Ceadúnas Tiomána chatagóir B iomlán a bheith acu.  

b) A bhfeithicil féin a bheith acu lena úsáid le linn a gcuid dualgas agus is le liúntais chuí 

a chlúdófar na costais bhainteacha.  

  

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 amháin i bhformáid Word nó PDF 

chuig vacancies@donegalcoco.ie 

 

 Caithfidh iarratais a bheith faighte againn faoin spriocdháta a shainítear ar an fhoirm.  

 Ní dhéanfar aon iarratais atá mall, atá imithe ar strae nó a mbeidh moill leo, a mheas 

ach amháin más féidir fianaise oifigiúil a chur ar fáil a léiríonn gur seoladh an t-iarratas 

laistigh den achar ama.  

 

 

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.  

 

mailto:vacancies@donegalcoco.ie
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Ná glactar leis gurb ionann duine a iontráil i gcomórtas nó cuireadh chun agallaimh a chur 

ar an duine sin agus a thabhairt le tuiscint go mbeadh Comhairle Contae Dhún na nGall 

sásta go gcomhlíonann an duine sin riachtanais an phoist. 

 

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 sé/sí 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 seo 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 í 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 air/uirthi ar son an 

iarratasóra, go díreach nó go hindíreach, bíodh sé i bhfoirm cumarsáid scríofa nó eile. 

 

G. An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí  

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall meáite ar do chuid sonraí pearsanta a chosaint agus 

comhlíonaimid ár gcuid oibleagáidí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 – 2018, 

agus faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí.  

 

 An Bunús ar a bPróiseáiltear do chuid Sonraí Pearsanta  

Is é an bunús ar a bpróiseáiltear do chuid sonraí pearsanta ná d’fhonn d’iarratas ar an phost 

dár chuir tú isteach air le Comhairle Contae Dhún na nGall a phróiseáil faoi Théarmaí Acht 
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Fostaíochta (Faisnéis) 1994 agus polasaithe agus gnáthaimh na Rannóige Acmhainní 

Daonna.  

 

Nuair a fhaighimid d’fhoirm iarratais, cruthaímid taifead ríomhaire faoi d’ainm, ina mbíonn  

go leor de na sonraí pearsanta a chuir tú ar fáil ar d’fhoirm iarratais.  

Ní úsáidtear an taifead pearsanta seo ach amháin chun d’iarratas a phróiseáil. Tá tú i 

dteideal, in am ar bith, cóip den fhaisnéis faoi dtaobh díot féin, atá á coinneáil ar taifead 

againn, a fháil.  

 

 Comhroinnt na Faisnéise  

Taobh amuigh den fhoireann earcaíochta iomchuí, ní dhéanfar na sonraí ar d’fhoirm iarratais  

a chomhroinnt ach d’fhonn an comórtas ar chuir tú isteach air a chur chun cinn in éineacht 

le  Bord gearrliostaithe agus/nó agallaimh ainmnithe.  

 

Más amhlaidh, i ndiaidh an chomórtais, go gcuirtear ar Phainéal thú agus go dtairgtear post 

duit, beidh na sonraí a chuir tú ar fáil i d’fhoirm iarratais mar chuid den Chomhad Pearsanra 

s’agat.  

 

De bhreis air sin, sa chás go dtairgfí post duit agus go ndearbhófá ina dhiaidh sin gur spéis 

leat an post, bainfear úsáid as na sonraí ar d’fhoirm iarratais d’fhonn taifid seirbhíse  

agus teistiméireacht fostaíochta a iarraidh.  

 

 Tréimhse Stórála  

Coinneofar d’iarratas go ceann dhá bhliain ó dháta bunaithe an phainéil don phost seo. 

Déanfar iarratais nach gcuirfear ar aghaidh chuig céim an agallaimh a scriosadh i ndiaidh an  

chomórtais. Tá teacht ar Ráiteas Príobháideachta Chomhairle Contae Dhún na nGall ag: 

www.donegalcoco.ie 

 

http://www.donegalcoco.ie/

