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1. An Post 

 

Tá an Chomhairle ar lorg iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí agus taithí ábhartha 

acu faoi choinne post mar Leabharlannaí Feidhmiúcháin. 

 

Moltar painéil d'iarratasóirí cáilithe a bhunú óna líonfar folúntais ar bith a thiocfaidh chun 

cinn le linn shaolré an phainéil. Beidh dhá phainéal i gComhairle Contae Dhún na nGall, 

Painéal A (teoranta) a chomhdhéanfar d'iarratasóirí rathúla a bhíonn ag freastal ar fhostaithe 

Chomhairle Contae Dhún na nGall agus comhdhéanfar Painéal B (Oscailte) de gach 

iarratasóir rathúil.    

 

Is post meánbhainistíochta é an Leabharlannaí Feidhmiúcháin laistigh de struchtúr 

bainistíochta Leabharlann Chontae Dhún na nGall, a dhéanann bainistiú ar limistéir 

sheirbhíse sa Cheanncheathrú, nó bainistiú ar roinnt leabharlann laistigh de Cheantar 

Bardasach nó de Cheantair Bhardasacha. Éilíonn an post seo leabharlannaíocht ghairmiúil, 

scileanna ceannaireachta agus bainistíochta. I measc na réimsí sonracha freagrachta, 

áirítear:  

 

•Léitheoireacht agus Litearthacht  

•Foghlaim agus Eolas  

•Pobal agus Cultúr  

 

Faigheann an Leabharlannaí Feidhmiúcháin cuidiú ó dhaoine atá sna poist mar leabharlannaí, 

Cúntóir Sinsearach Leabharlainne, agus Cúntóir Leabharlainne / Leabharlannaí Brainse. 

 

Tuairiscíonn Leabharlannaithe Feidhmiúcháin do Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach.  

Déanfaidh an Leabharlannaí Feidhmiúcháin ionadaíocht don Leabharlannaí Feidhmiúcháin 

Sinsearach, agus déanfaidh sé/sí ionadaíocht ar an Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach 

agus ar an eagraíocht de réir mar is gá. 

 

Is é príomhról an Leabharlannaí Feidhmiúcháin leabharlann phoiblí agus / nó seirbhísí 

tacaíochta gaolmhara a bhainistiú agus a sheachadadh de réir na dtosaíochtaí a aithníodh 

inár gcáipéis: Leabharlanna Poiblí 2022 agus Cultúr: fís straitéiseach do Sheirbhísí Cultúrtha 

2016-2020.  
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Déantar athbhreithniú ar gach ról go tréimhsiúil chun cúinsí athraitheacha a léiriú.  Beidh ról 

gach Leabharlannaí Feidhmiúcháin ag forbairt le himeacht ama agus ba chóir a thuiscint de 

réir mar a athraíonn timpeallacht na leabharlainne poiblí, gur amhlaidh a bheidh riachtanais 

an phoist ag athrú chomh maith.  

 

Tá 6 Leabharlannaí Feidhmiúcháin i gComhairle Contae Dhún na nGall.  Aistreofar róil agus 

freagrachtaí idir Leabharlannaithe Feidhmiúcháin ó am go ham.  Dá bhrí sin, is ról inaistrithe 

é an ról mar a leagtar amach é sa leabhrán eolais seo.   

Mar a aontaíodh i bplé Phlean an Lucht Saothair, beidh roinnt post freagrach as seirbhísí 

poiblí a phleanáil agus a sheachadadh i gCeantair Bhardasacha áirithe, le freagrachtaí 

feidhmiúla ar fud an chontae, agus beidh freagrachtaí eile i bpoist eile lena n-áirítear 

bainistíocht airgeadais, riarachán ginearálta, Córas Bainistíochta Leabharlainne, feidhmeanna 

corparáideacha (m.sh. TF, Cumarsáid), agus dualgais eile de réir mar is cuí (m.sh. Éire 

Ildánach, forbairtí seirbhíse). 

 

Leabharlann Chontae Dhún na nGall 

Tá an tSeirbhís Leabharlainne lonnaithe i Stiúrthóireacht Seirbhísí Tithíochta, Corparáideacha 

agus Cultúir Chomhairle Contae Dhún na nGall.   

 

Cuimsíonn an Rannán Cultúir an tSeirbhís Leabharlainne, an tSeirbhís Ealaíon, an tIonad 

Cultúrtha Réigiúnach, an tSeirbhís Músaeim, an tSeirbhís Cartlainne agus Oifig Oidhreachta 

Chontae Dhún na nGall. 

 

Cuimsíonn an líonra leabharlainne 13 leabharlann agus 8 bpointe seirbhíse comhpháirtíochta 

pobail Taobh Tíre, chomh maith le Seirbhís Leabharlainne Soghluaiste Trasteorann a 

reáchtáiltear i gcomhpháirtíocht le Leabharlanna TÉ.  Is í an Lárleabharlann i Leitir Ceanainn 

an leabharlann is mó agus is gnóthaí agus cuimsíonn sí an príomhbhailiúchán taighde 

staidéar áitiúil agus Ionad Faisnéise Europe Direct, chomh maith le seirbhísí leabharlainne 

poiblí a sholáthar.   

 

Beidh an Leabharlannaí Feidhmiúcháin freagrach as gnéithe ar leith den tseirbhís de réir mar 

a chinnfidh an folúntas ar leith agus na réimsí obair thosaíochta.  

 

Rachaidh an Leabharlannaí Feidhmiúcháin i mbun dualgais ar bith eile de réir mar a éilíonn 

Leabharlannaí an Chontae / Bainisteoir na Roinne Cultúir. 
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2. Dualgais 

 

Áirítear leis seo agus nithe nach iad i measc na bhfreagrachtaí agus na ndualgas: 

 

• Ag obair le Bainistíocht Shinsearach na Leabharlainne agus le comhpháirtithe 

chun pleananna agus beartais áitiúla a sholáthar  

• Cuidiú le hullmhú, forbairt agus seachadadh beartas / pleananna, 

• Cláir oibre bhliantúla a ullmhú, a chur chun feidhme agus a bhainistiú, 

 

• Athrú a threorú chun seachadadh seirbhísí poiblí ardchaighdeáin agus 

comhsheasmhacha a chinntiú, lena n-áirítear uaireanta oscailte poiblí, 

• An tseirbhís a chothabháil ar bhonn na huaséifeachtúlachta, 

 

• Freagracht as réimsí d'obair ghairmiúil leabharlainne a chuirtear ar fáil sa 

Cheanncheathrú nó i suíomh leabharlainne poiblí nó de réir mar is gá laistigh den 

Roinn Cultúir, 

• Rannpháirtíocht i gcoistí náisiúnta agus áitiúla araon chun nuasheirbhísí nuálacha 

a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm,  

• Forbairt leabharlainne, lena n-áirítear seirbhísí a fhorbairt agus bonneagar fisiciúil 

a fheabhsú agus a chothabháil 

 

• Foireann Leabharlainne a threorú agus a bhainistiú go héifeachtach, lena n-

áirítear CBFF (córas bainistíochta agus forbartha feidhmíochta),  

• A chinntiú go gcuirtear beartais na Comhairle maidir le hacmhainní daonna agus 

cúrsaí foirne i bhfeidhm go hiomlán, 

• Sláinte agus Sábháilteacht, Inrochtaineacht agus Cosaint Leanaí a bhainistiú, 

• Buiséid áitiúla a ullmhú agus a bhainistiú, lena n-áirítear soláthar,  

• A chinntiú go bhfuil córais agus seirbhísí TFC barrfheabhsaithe, 

 

• Beartas Forbartha Bailiúcháin Chomhairle Contae Dhún na nGall a chur i 

bhfeidhm, agus foinsiú stoic agus a sheachadadh chuig leabharlanna a threorú 

agus a bhainistiú , 

• Seirbhísí leabharlainne a chur chun cinn agus ballraíocht a fhás,  

• Clár nuálach imeachtaí agus oideachais úsáideoirí a fhorbairt, a sheachadadh agus 

a chur chun cinn, lena n-áirítear taispeántais, léachtaí agus gníomhaíochtaí eile, 
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• Seirbhísí tacaíocht litearthachta a phleanáil agus a sholáthar, 

 

• Naisc láidre a chruthú idir an leabharlann agus an earnáil oideachais sa phobal – 

réamhscoileanna, daltaí, múinteoirí, tuismitheoirí – agus idir an leabharlann agus 

grúpaí pobail i gcoitinne, 

• Tuairiscí a ullmhú agus freastal ar chuinnithe agus cuir i láthair a thabhairt orthu.  

 

 

Tabhair faoi deara: is cur síos leathan den phost é seo ar dháta an ullmhúcháin. Ní 

liosta uileghabhálach é de na dualgais go léir a d'fhéadfadh a bheith ann mar aithnítear go 

n-athraíonn poist le himeacht ama. Beidh ar shealbhóir an phoist dualgais ar bith eile a 

chomhlíonadh suas go dtí an grád don phost a thairgtear agus an grád sin san áireamh de 

réir mar is gá chun cuspóir agus feidhm an phoist a chomhlíonadh. 

 

Nóta: Meastar go bhfuil cumas sásúil sa Ghaeilge inmhianaithe agus tairbheach 

maidir le haon fholúntas laistigh de Cheantar Bardasach na Gaeltachta / na nGleanntach. 

 

I gcás post sa Ghaeltacht beidh sealbhóir an phoist freagrach as seirbhísí do 

cheantair Ghaeltachta agus beidh Gaeilge líofa de dhíth.  Cuirfidh CCDnG tacaíocht 

ar fáil chun na scileanna teanga a thabhairt chuig caighdeán comhaontaithe thar 2 

bhliain, má bhíonn tacaíocht den sórt sin de dhíth ar an LF. 

 

I gcás post i gCeantar Bardasach Leitir Ceanainn, beidh sealbhóir an phoist 

freagrach as an Ionad um Rochtain Dhíreach Faisnéise don Eoraip (EDIC). 

D'fhéadfadh taisteal chun na Bruiséile agus codanna eile den Eoraip a bheith i 

gceist leis an ról sin. 

 

3. Cáilíochtaí & Riachtanais an Phoist 

 

Dhearbhaigh an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil gur mar seo a leanas a leagfar 

amach na cáilíochtaí atá de dhíth faoi choinne post mar Leabharlannaí Feidhmiúcháin:  

 

(a) Carachtar: 

 

Beidh dea-charachtar ag na hIarratasóirí. 
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Tá iarratasóirí don phost mar Leabharlannaí Feidhmiúcháin faoi réir Ghrinnfhiosrúchán an 

Gharda Síochána.  Sula gceaptar iad, ní mór d' iarratasóirí dul faoi phróiseas 

Grinnfhiosrúcháin an Gharda Shíochána agus é a chur i gcrích go sásúil. 

 

(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,  

 

Ní mór d'iarrthóirí amhail an dáta deiridh a nglacfar le foirmeacha iarratais comhlánaithe: 

 

(i)  Céim (leibhéal 8 ar an Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí) a bheith acu i 

réimse Léann na Leabharlainne agus na Faisnéise, 

 

(ii)  Taithí shásúil a bheith acu ar obair leabharlainne. 

 

(d) Scileanna agus taithí inmhianaithe 

 

Léireoidh an t-iarratasóir is fearr:  

• sáreolas agus tuiscint ar dhea-chleachtas i seirbhísí leabharlann phoiblí nua-

aimseartha, 

• eolas maith ar bheartas agus ar chleachtas náisiúnta leabharlann phoiblí, 

• eolas maith ar bheartais agus ar phleananna áitiúla,  

• cumas baill foirne a spreagadh, a chumasú agus a spreagadh chun an 

fheidhmíocht is mó agus is féidir a bhaint amach, 

• scileanna maithe cinnteoireachta, 

• scileanna maithe bainistíocht tionscadail, 

• buiséid a ullmhú agus a bhainistiú, lena n-áirítear eolas ar sholáthar agus 

nósanna imeachta eile, 

• sárscileanna scríobh tuairisce, 
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• scileanna maithe cumarsáide, 

• an cumas oibriú chun spriocdhátaí a dhéanamh agus iliomad tascanna a 

láimhseáil go héifeachtach, 

• solúbthacht agus an cumas tú féin a chur in oiriúint d'athrú, 

• sárscileanna TFC lena n-áirítear tuiscint mhaith ar ról na dteicneolaíochtaí 

digiteacha i seachadadh seirbhísí, 

• eolas na seirbhíse poiblí agus feasacht pholaitiúil i gcomhthéacs Údarás Áitiúil, 

• an cumas smaoineamh, gníomhú agus oibriú go straitéiseach. 

 

 

PAINÉAL A. COMÓRTAS TEORANTA 

 

Tá sé seo oscailte d'iarratasóirí a bhíonn ag freastal ar fhostaithe Chomhairle Contae Dhún 

na nGall. 

 

PAINÉAL B. COMÓRTAS OSCAILTE 

 

Tá an comórtas seo oscailte do gach iarratasóir a chomhlíonann na riachtanais 

incháilitheachta agus na cáilíochtaí a chinntear don phost mar atá leagtha amach thuas. 

 

 

4. Mionsonraí an Phoist 

 

(a) Ginearálta 

 

Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Dhún na nGall painéal d'iarrthóirí cáilithe a chruthú 

don phost mar Leabharlannaí Feidhmiúcháin. 

(b) Promhadh 

 

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

Chomhairle.  

 

(c) Luach Saothair 

Is é €48,540 ar a laghad go LSI2 €59,320 ar a mhéad an scála tuarastail bliantúil reatha.  

(de réir Chiorclán EL 02/2020). 
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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 

 

Socróidh an Chomhairle ar an áit a lonnófar post an Leabharlannaí Feidhmiúcháin agus beidh 

sé seo ag brath ar an réimse áirithe agus an tseirbhís chuig a sannfar an sealbhóir poist. 

D’fhéadfadh sé go mbeadh roinnt taistil i gceist le ról an Leabharlannaí Feidhmiúcháin, agus 

go mbeadh fanacht thar oíche i gceist le roinnt turas agus clúdófar na costais bhainteacha le 

liúntais iomchuí. 

  

(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  

37 uair an chlog sa tseachtain na gnáthuaireanta oibre a bheidh ag an té a cheapfar. 

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

Beidh roinnt oibre i gceist le ról an Leabharlannaí Fheidhmiúcháin lasmuigh de 

ghnáthuaireanta gnó a mbeidh a dtéarmaí sonraithe sa chonradh fostaíochta. 

 

(g) Ceanglas maidir le Tiomáint  

 

Beidh ar na hiarratasóirí: 

a. Ceadúnas Tiomána chatagóir B reatha iomlán a bheith acu.  

b. a bhfeithicil féin a bheith ar fáil lena húsáid agus iad i mbun a ndualgas agus go 

gcumhdófar na costais ghaolmhara leis na liúntais chuí. 
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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. 

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. 

 

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 

mailto:vacancies@donegalcoco.ie
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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 

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. 
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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. 

  

Is féidir teacht ar Ráiteas Príobháideachta Chomhairle Contae Dhún na nGall ag:  

www.donegalcoco.ie  

 

http://www.donegalcoco.ie/

