
MO GHAIRMRÉIM
ALLAYNE



Is Oifigeach 
Riaracháin í Allayne 
san Aonad um 
Fheidhmíocht 
Cúraim Leanaí agus 
Obair Shóisialta 
sa Roinn Leanaí, 
Comhionannais, 
Míchumais, 
Lánpháirtíochta agus 
Óige (RLCMLÓ)

“Tá éagsúlacht mhór oibre 
san earnáil phoiblí agus sa 
státseirbhís, agus is féidir leat 
difríocht a dhéanamh i saol 
daoine. Tá deis iontach ann 
freisin d'fhorbairt ghairmiúil 
agus an poitéinseal slí 
bheatha leathan agus éagsúil 
a bheith ann”

Nuair a chríochnaigh mé m’Ardteistiméireacht, 
chláraigh mé i gcúrsa punainne ealaíne mar 

gheall nach bhfuair mé na cúrsaí a theastaigh 
uaim tríd an CAO. Lean mé ar aghaidh chun 
Dioplóma dhá bhliain i Léiriúchán Scannán 

a dhéanamh i gColáiste Bhaile Formaid 
(BCFE). Cúrsa iontach a bhí ann ach bhí oir 

éagobhsaíocht na hearnála domsa.

D'oibrigh mé san earnáil miondíola ar feadh 
cúpla bliain, ag obair i siopa físeán ar cíos, 

agus ansin fuair mé post mar Chúntóir 
Leabharlainne i Leabharlanna Chathair Bhaile 

Átha Cliath.

D'fhoghlaim mé faoi bheith ag obair le gach 
cineál duine, mar gheall go gcuireann seirbhísí 

leabharlainne seirbhísí tábhachtacha saor in aisce 
ar fáil do na pobail a bhfreastalaíonn siad orthu.  

Rinne mé obair dheonach freisin le ceardchumann 
na hearnála poiblí, IMPACT, agus bhí baint agam 
le líonra foirne LADT Chomhairle Cathrach Bhaile 

Átha Cliath a bhunú. 

Chinn mé dul ar ais go dtí an coláiste agus 
ghlac sos gairme chun céim Onóracha i 

Bainistíocht Léiriúcháin Meán in BCFE a fháil.  
Rinne mé léiriú ar shraith agallamh físe le 
húsáideoirí leabharlainne faoi na rudaí is 

gaire dóibh faoi na seirbhísí agus scríobh mé 
mo thráchtas ar ealaíona sráide agus seónna.

Mar gheall gur bhain mé mo chéim amach, 
d'fhéadfainn iarratas a dhéanamh ar chomórtas na 
nOifigeach Riaracháin sa Státseirbhís, agus ba sa 
Roinn Iompair a bhí an chéad sannadh agam. Le 

baill foirne eile, bhunaigh mé Pride @Transport in 
2019, Líonra Foirne LGBT+ na Roinne.

Le linn na tréimhse seo, chríochnaigh mé 
Dioplóma Gairmiúil i gCearta an Duine agus 

Comhionannas, san Fhoras Riaracháin.  
I mí na Nollag 2021 chuaigh mé chun oibre 

leis an RLCMLÓ ar an scéim soghluaisteachta, 
agus sin an áit a bhfuilim anois!

Roghnaigh mé bogadh go dtí an RLCMLÓ 
ar an scéim soghluaisteachta mar gheall 

gur theastaigh uaim oibriú i réimse a 
bhaineann níos dírí le saincheisteanna 

cearta agus comhionannais. Ní raibh a fhios 
agam i gcónaí gur theastaigh uaim oibriú ar 
shaincheisteanna a bhaineann le cearta ach 

ag breathnú siar anois is cinnte gur féidir liom 
snáithe a fheiceáil ag nascadh mo roghanna 

gairme go léir le chéile.

Idir obair dheonach a dhéanamh don 
cheardchumann IMPACT, líonraí foirne LADT a 
bhunú, agus chineálacha áirithe oibre a lorg i 

gcónaí ba léir dom le himeacht ama gurbh é seo 
an treo a theastaigh uaim dul.

Oibrím le foireann oibrithe sóisialta agus 
foireann na státseirbhíse, agus tá an Príomhoibrí 

Sóisialta i gceannas ar ár n-aonad. Cuireann 
ár n-aonad comhairle oibre sóisialta ar fáil ar 
fud na roinne, déanann sé monatóireacht ar 

fheidhmíocht TUSLA maidir le leas agus cosaint 
leanaí agus leanaí i gcúram, agus soláthraímid 

faisnéis agus anailís ar thuarascálacha rialála agus 
ar fhorbairt páipéar beartais.



Sonraíocht Phoist — Oifigeach Riaracháin
ROINN An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige

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   
4. Agallamh


