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Trí ghairmiúlacht agus feabhas oibrímid i gcomhar le cliaint ag mealladh agus ag tabhairt daoine den 

scoth chuig  seirbhís phoiblí na hÉireann. 
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Príomhdhúshláin, Rioscaí agus Deiseanna in ár Réimse Oibríochta - 

2019 Comhthéacs Straitéiseach 

Margadh Earcaíochta Iomaíoch:  Tá an riachtanas ag méadú do róil ina bhfuil saineolas speisialtachta.  

Demands for work life balance, agile work environments and flexible work patterns require Civil and Public 

Service recruiters to remain attractive in external markets. Tá imirce isteach ag tarlú go leanúnach chomh 

maith le hoibrithe gairmiúla ag filleadh ar Éirinn agus ní mór úsáid a bhaint as an treocht sin.  

Éagsúlacht agus Cuimsiú: Tá ról tábhachtach ag Éagsúlacht agus Cuimsiú maidir le tallann a mhealladh agus 

a choinneáil; aithníonn sé go gcuireann ionaid oibre ionchuimsitheacha le nuálaíovht, ardfheidhmíocht agus 

go mbaintear torthaí níos fearr amach.   Tuigeann an tSCP gur féidir linn cur le Státseirbhís agus Seirbhís 

Phoiblí a léiríonn na daoine a bhfreastalaímid orthu. Tá an tSCP meáite ar straitéisí a cheapadh chun córais, 

beartais agus próisis a chur i bhfeidhm a chinnteoidh go mbeidh líon leathan iarrthóirí againn a léiríonn an 

daonra ilchineálach.     

Brexit: Ní mór don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a bheith ullamh le déileáil le hiarratias ó chliaint.  

Bunaíodh grúpa oibre Brexit agus ina dhiaidh sin forbraiodh Brexit Readiness Action Plan rud a chinntíonn go 

bhfuil an cumas ann freagra a thabhairt más gá.    

Athchóiriú: Tugann an tSC P tacaíocht do chlár athchóirithe na seirbhíse poiblí lena n-áirítear Athnuachan na 

Státseirbhíse agus Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí.  

Caidreamh le Páirtithe Leasmhara: Tá sé fíor-riachtanach caidreamh mairh oibre a bheith againn le Ranna 

Rialtais eile, le Comhlachtaí san Earnáil Phoiblí, le hÚdaráis Áitiúla agus le cliaint agus páirtithe leasmhara 

eile.    

Modhanna Oibre Nua: Trí chórais leasaithe do sholáthar seirbhíse a úsáid chnomh maith le próisis gnó níos 

éifeachtaí, uathoibríoch más féidir, oibriú i réimse oibre den scoth, beidh an tSCP in ann feabhas oibre a 

bhaint mach.  

Teagmháil agus Láithreacht Dhigiteach: Tá straitéis shuntasach teagmhála riachtanach chun aitheantas 

poiblí dár n-eagraíocht a fhorbairt chun iarrthóirí níos éagsúla agus ar ardchaighdeán a mhealladh, chun ár 

gcliaint a chur chun cinn agus na daoine a bhfreastalaímid orthu a chur ar an eolas faoin ról atá againn áit 

oibre a fhorbairt don todhchaí mar earcaitheoir de rogha don státseirbhís agus don  tseirbhís phoiblí.   

Teicneolaíocht agus na Meáin Shóisialta: Ní mór a bheith chun dáta leis an dul chun cinn i dteicneolaíocht 

agus ar an eolas teicniúil atá ag daoine trí dheiseanna a úsáid chun réitigh nuálacha teicneolaíochta a úsáid 

chomh maith le modhanna cumarsáide.  

Rialachas agus Smacht Oibríochtúil: Cabhraíonn struchtúir, próisis agus córais éifeachtacha i rialachas agus i 

gcomhlíonadh corparáideach obair leanúnach na heagraíochta rud a chinntíonn comhlíonadh agus 

deachleachtas i dtaca le soláthar TE, airgeadas agus ár n-oibleagáidí dlíthiúla agus rialtais.    

Cumas Eagraíochta: Leanfar ar aghaidh le feidhmiúchán, saineolas agus scileanna na heagraíochta a 

fhorbairt trí chreat láidir agus comhtháite earcaíochta, i mbainistíocht feidhmiúcháin agus i dtaca le foghlaim 

agus forbairt.    
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Sonraí agus Meadaracht a Úsáid níos Fearr: An eagraíocht a bhainistiú trí fheidhmíocht a thomhas agus 

cinntí a dheanamh bunaithe ar shonraí a chuirfidh ar ár gcumas a bheith níos éifeachtaí agus níos 

éifeachtúla.   

Fiúntas 

Cad a dhéanfaimid... 

 

 
 

Neart 

Cad a dhéanfaimid... 

 

 

 

Cumasóirí Straitéiseach i 2019 

Cad a dhéanfaimid... 

Seirbhisí earcaíochta a sholáthar atá neamhspleách, bunaithe ar fhiúntas, neamhchlaonta agus faoi rún

Muinín a chothabháil agus a neartú maidir le cothroime, neamhchlaontacht agus trédhearcacht maidir lenár  
bpróisis earcaíochta, trí na caighdeáin eitice is airde a bheith i bhfeidhm

Tacú le timpeallachtaí a chuireann éagsúlacht chun cinn agus a chabhraíonn le daoine feidhmiú chomh maith agus is 
féidir leo

Córais agus próisis ghairmiúla, nuálacha agus den scoth a úsáid chun seirbhísí earcaíochta agus measúnaithe ar 
ardchaighdeán a sholáthar go leanúnach agus in am

A bheith bródúil as freastal ar an phobal agus oibriú chun na torthaí is fearr a bhaint amach don Stát agus do 
mhuintir na hÉireann, agus a bheith aireach i gcónaí ar acmhainní poiblí a úsáid go cúramach agus go freagrach.

Saineolas neamhspleách, gairmiúil earcaíochta agus cuardaigh a chur ar fáil

Seirbhísí freagrúla agus solúbtha a sholáthar ar ardchaighdeán 

Dúshlán a thabhairt dúinn féin agus muid a fhorbairt chun caighdeán ár seirbhísí a fheabhsú. 

Teacht aniar agus nuálaíocht a léiriú agus a bheith toilteanach féachtaint ar shlite nua oibre 

Ceannaireacht a léiriú le dul i bhfeidhm ar dhearcadh ionchuimsitheach a sholathraíonn Státseirbhís agus Seirbhís 
Phoiblí a léiríonn an daonra ilchineálach a bhfreastalaímid orthu



 

Leathanach 6 

Corporate Strategic Business Plan 

  

Connect19 Spriocanna Straitéiseacha 

Tá na cúig spriocanna straitéiseacha seo a leanas sa Ráiteas Straitéise 2017 -2019:  

Forbróimid Straitéis Chorparáideach nua 2020 - 2022

Bunóimid Oifig Bainistíochta Tionscadail Straitéisigh

Déanfaimid athbhreithniú ar ár gcóras oibríochta agus ár loighic fheidhmiúil

Tabharfaimid tacaíocht agus forbróimid feabhsú, nuálaíocht agsu athchóiriú ar bhonn leanúnach   

Bainfimid úsáid as réitigh nuálacha teicneolaíochta 

Soláthróimid réimse leasaithe fisiceach oibre 
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1. Seirbhísí earcaíochta agus soláthair freagracha, 
ar ardchaighdeán agus in am a sholáthar dár 
bpríomh-chliaint;

2. Ár bpróisis agus ár gcórais gnó a leasú 
chun an leas is fearr a bhaint as ár gcórais 
oibríochta

3. Aitheantas poiblí na heagraíochta a 
fhorbairt chun iarrthóirí níos éagsúla agus 
ar ardchaighdeán a mhealladh

4. Ár stádas mar chomhpháirtí agus mar 
ionad feabhais luachmhar a bfhuil tionchar 
acu a dhaingniú

5. Meon agus ionad oibre forásach, 
ardfheidhmiúcháin atá bunaithe ar chaighdeáin a 
chur le chéile.
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Tosaíochtaí Straitéiseacha Bliantúla do 2019  

 

 

Tionscadail Straitéiseacha Bliantúla do 2019 

 

 

 

•Ár Slite Earcaíochta a Athdhearadh

•Modh Measúnaithe a Fheabhsú

•Meon Tomhais a Dhaingniú

Ár dTodhchaí a Dhearadh

•Straitéis Margaíochta agus Straitéis Cumarsáide a Fhorbairt

•An úsáid is fearr a bhaint as Margaíocht Dhigiteach agus Bhranda 

•Caidreamh le Páirtithe Leasmhara a Fheabhsú

Margaíocht agus Cumarsáid

•Straitéis d’Éagsúlachta agus do Chuimsiú a Fhorbairt leis an Tallann is Fearr a Mhealladh

•A chinntiú go bhfuil ár bPróisis Éagsúil

•Eolas a thabhairt faoi Bheartas agus Deachleachtas a Chur Chun Cinn 

Éagsúlacht agus Cuimsiú

Tionscadal Nova

Ár dTodhchaí a Dhearadh

Modhanna Nua le Seirbhís a 
Sholáthar  

Athbhreithniú ar 
Phríómhtháscairí Feidhmíochta 

Teagmháil

Lonnú sa Mhargadh

Forbairt Straitéise

Teagmháil leis na Meáin

Caidreamh le Páirtithe 
Leasmhara

Éagsúlacht agus 
Cuimsiú

Forbairt Straitéise

A Chinntiú go bhfuil ár 
bPróisis Éagsúil 

Cur Chuige Comhordaithe agus 
Tosaíochta 

Forbairt Eagraíochta
Athbhreithniú ar Loighic 

Fheidhmiúil 

Forbairt Eagraíochta

Tacaíocht ó ‘Build to Share’ a 
chur i bhfeidhm

Athchóiriú ar Áras na 
Caibidle

Athchóiriú ar Áras na 
Caibidle

Athbhreithniú ar Chóiríocht

Réitigh 
Teicneolaíochta

Rialachas & 
Smachtú

Feabhas 
Oibríochta

Gníomhaíocht 
Oibríochta
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Torthaí Dearfacha 

Tá sé beartaithe na torthaí seo a bhaint amach i bPlean Straitéiseach Corparáideach Gnó 2019 
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