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ADEOLA



Is Oifigeach 
Riaracháin í Adeola 
i rannán Acmhainní 
Daonna na Roinne 
Dlí agus Cirt.

“Bíodh iontaoibh agat 
asat féin, cuir ceisteanna 
agus tá sé ceart go leor tú 
féin a athchruthú agus do 
spriocanna nó ionchais a 
athrú. Is féidir leat rud ar 
bith a ndíríonn tú air a bhaint 
amach agus tá bealaí éagsúla 
ann chun é sin a dhéanamh.”

Fuair mé mo chéad phost díreach tar éis 
na hollscoile in eagraíocht phríobháideach 
mar riarthóir acmhainní daonna agus bhain 

mé taitneamh as an ról. D'oibrigh mé 
freisin i gcarthanas agus bhí go leor taistil i 

gceist leis agus bualadh le daoine.

Bhog mé go dtí an Ríocht Aontaithe agus 
d’oibrigh mé ansin mar Chomhairleoir 

Acmhainní Daonna don BBC. Spreag sé seo mo 
spéis sa tseirbhís phoiblí agus mhéadaigh sé 

mo phaisean don oideachas gnó.

Chuaigh mé isteach i Scoil Ghnó UCD le 
staidéar a dhéanamh do mháistreacht in 
acmhainní daonna agus chuir mé isteach  
ar ról oifigigh cléireachais sa Státseirbhís 

níos déanaí.

Bhí suim agam i gcónaí sa státseirbhís agus 
d’oscail mo ról mar oifigeach cléireachais 

mo shúile don ionchur ollmhór is féidir 
liom a thabhairt agus ar na deiseanna 

iontacha atá ar fáil dom.

Is é an rud a mheall chuig an státseirbhís mé ná 
an deis difríocht a dhéanamh, obair a dhéanamh 
ar shaincheisteanna suimiúla agus dúshlánacha 

sochaíocha, agus cur leis an tsochaí a bhfuil gean 
agam di agus arb í mo bhaile í. Chomh maith 
leis sin, an raon leathan roghanna forbartha, 

cothromaíocht oibre-saoil agus oiliúint ar  
an bpost.

Thosaigh mé ag obair sa tSeirbhís 
Chúirteanna agus ansin bhog mé ar aghaidh 
go hacmhainní daonna sa Gharda Síochána. 
Tháinig an comórtas d’Oifigeach Riaracháin 
aníos, chuir mé iarratas isteach agus fuair mé 

ról sa Roinn Dlí agus Cirt.

Ní bhíonn gnáthlá chomh gnách sin; 
d’fhéadfainn a bheith ag caint le páirtithe 

leasmhara seachtracha agus tionscadal 
nó clár á fhorbairt agam, nó a bheith ag 

scríobh doiciméad beartais, ag eagrú 
imeachtaí folláine nó ag obair leis an 

bhfoireann ar gach rud a bhaineann le 
hacmhainní daonna.

Le linn mo ghairmréim bhí mé in ann scileanna 
nua a fhorbairt mar bhainistíocht, solúbthacht 

agus inoiriúnaitheacht, eitic oibre láidir, 
agus cruthaitheacht. I measc na scileanna a 

theastaíonn do mo ról tá taighde, anailís agus 
cinnteoireacht, scileanna idirphearsanta agus 

cumarsáide, ceannaireacht agus saineolas.

Mholfainn slí bheatha sa státseirbhís. Leis na 
deiseanna oideachais agus forbartha atá ar 

fáil, gheobhaidh tú taithí ar róil dhúshlánacha 
agus déanfaidh tú dul chun cinn i do ghairm 

bheatha, agus ag an am céanna beidh tionchar 
dearfach agat sa tsochaí. Tógann tú líonra 

iontach freisin a ghlacfaidh tú ó ról amháin go 
ról eile agus a mhairfidh leat ar feadh  

do shaoil.
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ROINN An Roinn Dlí agus Cirt

TUARASTAL Ag tosú ag €33,053 in aghaidh na bliana *d’fhéadfadh sé athrú

CUR SÍOS AR AN RÓL  

Is é grád an Oifigigh Riaracháin (OR) an príomhghrád earcaíochta do chéimithe don Státseirbhís agus tugann sé deis d’iarrthóirí rathúla dul ar aghaidh go leibhéal 
meánbhainistíochta. Mar OR, bheadh ról ríthábhachtach agat i gceapadh beartas agus straitéisí maidir le gach gné de shaincheisteanna eacnamaíocha, airgeadais, 
idirnáisiúnta, comhshaoil agus sóisialta. Beidh deis agat freisin tuiscint dhomhain a fháil ar fhorbairt agus ar chur i bhfeidhm bheartais an rialtais le himeacht ama.

De réir mar a éiríonn an timpeallacht ghnó, eacnamaíoch agus shóisialta níos casta agus níos éilithí, tá méadú ag teacht i gcónaí ar an ngá lena chinntiú go bhfuil raon níos 

leithne scileanna ar fáil laistigh de Ranna agus Oifigí. Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS) ag lorg daoine a bhfuil an cumas acu freagrachtaí ardleibhéil a ghlacadh i 
mbainistíocht seirbhísí poiblí agus anailís a dhéanamh ar shaincheisteanna beartais phoiblí a bhfuil cáilíochtaí, scileanna agus inniúlachtaí ar leith acu sna réimsí seo a leanas:

• Ginearálta (aon disciplín acadúil)
• Acmhainní Daonna
• Gnó/Airgeadas
• Anailísí Beartais Sláinte

Tabhair faoi deara: d’fhéadfadh na cáilíochtaí, na scileanna agus na réimsí inniúlachta athrú am ar bith

CUR SÍOS AR AN RÓL

Bunriachtanach
Ní mór d'iarratasóirí ar an bpost seo, ar an dáta deiridh nó roimhe sin:
(i) Céim chéadonóracha nó dara honóracha a bheith acu (leibhéal 8 ar a laghad ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí)
 Agus
(ii) Na hinniúlachtaí don ról seo a léiriú. Táthar ag súil ón tús, go mbeidh céimithe nua-earcaithe in ann cur go mór le hobair na Seirbhíse Poiblí.  
Tabhair do d’aire: Ní mór d’iarratasóirí ar na sainsruthanna íoscháilíocht Leibhéal 8 a bheith acu (leibhéal Bunchéime Baitsiléara le hOnóracha den chéad nó den dara rang) a 
bhaineann go sonrach leis an réimse sin. a bhfuil iarratas á dhéanamh acu ina leith.
Chomh maith le hardchaighdeán oideachais a bheith bainte amach acu, ba cheart go léireodh iarrthóirí éifeachtacha OR an méid seo:

• scileanna den chéad scoth cumarsáide (ó bhéal agus scríofa), cur i láthair agus idirphearsanta
• an cumas taighde, anailís agus réiteach fadhbanna a dhéanamh
• taithí ar oibriú foirne éifeachtach agus seachadadh de réir spriocdhátaí teanna
• an cumas oibriú i dtimpeallacht ildisciplíneach agus tréith na ceannaireachta a bheith iontu
• an cumas a bheith treallúsach agus oibriú gan mórán maoirseachta
• fianaise ar oibriú ar thionscadail agus ar thorthaí a bhaint amach laistigh den bhuiséad agus de réir spriocdhátaí.

Inmhianaithe
• Buneolas ar theangacha iasachta, go háirithe Araibis, Seapáinis, Mandairínis, Rúisis, Fraincis, Gearmáinis, Portaingéilis agus Spáinnis.
• Taithí ar chaidreamh idirnáisiúnta, ar chur chun cinn eacnamaíoch agus trádála agus ar chomhar um fhorbairt.
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AN PRÓISEAS IARRATAIS 

1. Iarratas
2. Ceistneoir Measúnaithe ar Líne
3. Gearrliostú
4. Triail Samplála Oibre


