
 
The Fulbright Commission | 54 Merrion Square South | Dublin 2 | Ireland  

P: +353.1.660.7670 | E: info@fulbright.ie | T: @Fulbright_Eire | W: www.fulbright.ie 

 

 
 

 
Oifigeach Cumarsáide (Saoire Mháithreachais) 

Conradh 29 seachtain. 
 

Tá an Coimisiún Fulbright (www.fulbright.ie) ag iarraidh Oifigeach Cumarsáide a cheapadh le 
haghaidh thréimhse 29 seachtaine ó Mhí Dheireadh Fómhair 2020. 

 

Cúlra 

Páirtíocht dhéthaobhach mór le rá is ea Coimisiún Fulbright in Éirinn. Tacaíonn an Roinn Stáit Rialtas na Stát 
Aontaithe, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta  agus Roinn na Gnóthaí Eachtracha leis an 
gCoimisiún Fulbright. Is carthanacht chláraithe é an Coimisiún Fulbright. Faigheann an Coimisiún maoiniú ó 
Rialtas na hÉireann, Rialtas na Stát Aontaithe, ollscoileanna, eagraíochtaí agus tabhartais. 
 
Bunaíodh an Clár Fulbright in Éirinn in 1957 agus gach bliain bronnann sé gradaim ar shaoránaigh 
Éireannacha chun staidéir, taighde, nó teagasc sna Stáit Aontaithe agus do Mheiriceánaigh amhlaidh a 
dhéanamh in Éirinn. Ón am gur bunaíodh é tá breis agus 2,500 tar éis páirt a ghlacadh sa chlár idir Éirinn agus 
na Stáit Aontaithe.  

 

An Ról 

 
Ag freagairt go díreach go dtí an Stiúrthóir Feidhmiúcháin. Tá ar an iarrathóir a n-éireoidh leis nó léi: 

 

• Cailíocht a bheith acu i réimse ábharach agus/nó ar a laghad taithí trí bliana ag obair i ról cósúil leis an 
gceann seo 

• Scileanna cumársáide, scileanna riarachán agus scileanna idirphearsanta iontacha 

• Scileanna teicneolaíochta iontacha le cur amach den scoth ar Microsoft Office 

• Scileanna iontacha maidir leis na Meáin Shóisialta agus neart taithí i mbainistiú na meán sóisilata de 
chuid comhlachta 

• Spreagtha 

• Go mbaineann tú sult as a bheith ag obair in oifig a oibríonn go tapaigh agus go cruthaitheach, ag 
comhoibriú i bhfoireann an-bheag; ag freagairt go tascanna agus iarratas; agus ag obair gan aon 
fhoireann tacaíochta 

• Ag tacú le haidhmeanna Fulbright le cur chun tosaigh na ngradam 

• A bheith in ann obair go dlíthiúil i bPoblacht na hÉireann 

• Béarla líofa, scileanna scíbhneoireachta agus scileanna eagarthóireachta den scoth 
 

 
Nithe breise: 

• Taithí ag obair le heagraíocht nuachta 

• Taithí i mBainistiú Ócáidí 

• Taithí le Zoom agus/nó MS Teams 

• Taithí ag baint úsáide as córais CRM  
  

 

Dualgais 

 
Ní liosta iomlán é na dualgais agus freagairtí seo a leanas. Tig leo athrú thar ama cosúil le comhthéacs, 
prioreachtaí agus gníomhaíochtaí: 
 
Riarachán an Chláir:   

http://www.fulbright.ie/
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• Cur chun cinn an chláir agus na dámhachtaí 

• Riaradh ócáidí (mar shampla: an Dinnéar bliantúil, Seisiún Tionscnaimh srl) 

• Riaradh imeachtaí ar líne (Seimineár Gréasáin, Cuir i láthair) 

• Cur i láthair ag an Seó Bóthair 

• Bainistiú an Chláir Ambasadóra agus na Gradaim d’Alumni 

• Bainistiú Mheán Sóisialta an Choimisiúin ó lá go lá 

• An Suíomh Gréasáin a bhainistiú ó lá go lá 

• Dualgas eile mar a dheireann an Stiúrthóir Feidhmiúcháin 
 

 
 
 

Cruinniú Boird /Ócáidí: 

• Forállú Cumarsáid le haghaidh chruinnite agus ócáidí (mar shampla; Coistí, Cruinnithe, Tuarascáil do 
Urraitheoirí)). 

 
 
 
 

 

Íocaíocht agus Buntáistí 

 
Fad an Chonartha: 29 Seachtain ó Mhí Dheireadh Fómhair (nó níos luaithe) in 2020 ar fáil.  

 
Tuarastal:  (Le socrú) 

 
Saoire Bhliantúil: 22 lá in ag in bliana (pro-rated don chonradh) 

 

Iarrats 

 

An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais trí ríomhphost: meán lae an 31ú Lúnasa 2020 

 
 

• Litir chumhdaigh ag míniú na fáthanna go bhfuil spéis agat sa ról agus do thaithí a bhaineann leis 
an ról   

• Curriculum vitae le neart sonraí 

• Na hainmneacha/sonraí beirte  
 

Ba cheart go seolfaí iarratais agus ceisteanna go dtí:  
 

Dr Dara FitzGerald 
Stiúrthóir Feidhmiúcháin 
R:  dara.fitzgerald@fulbright.ie  
 
Coimisiún Fulbright 
54 Cearnóg Mhuirfean Theas 
Baile Átha Cliath 2  
Éire 

 
T: +353 (0) 1 660 7670 
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