
MO CHONAIR
GHARIME
CHARLOTTE



Oibríonn Charlotte 
mar Threoraí i 
nGarraithe Náisiúnta 
na Lus in Éirinn. 

“I mo ról, is lúb bheag i slabhra mór 
mé, in institiúid a mbíonn tionchar 
dearfach aici ar an tsochaí. Mar gheall 
go gcuirim leis an tionchar sin, bainim 
an-sásamh as mo phost. Cuireann 
na naisc sheanbhunaithe agus an 
t-aitheantas ó eagraíocht OOP i 
gcoitinne níos mó deiseanna ar 
fáil dom, m.sh. líonrú, oiliúint.”

D’fhás mé aníos faoin tuath agus bhí an-suim 
agam i gcónaí in ainmhithe agus i bplandaí. 

Bhí suim agam i gcónaí i neart réimsí éagsúla 
agus bhí drogall orm díriú ar réimse ar leith. 

Nuair a bhí mé ar scoil, d’oibrigh mé go 
páirtaimseartha mar fheighlí leanaí.

Rinne mé staidéar ar an Stair agus ar an 
bhFealsúnacht i gColáiste na Tríonóide, 

Baile Átha Cliath. Agus m’fhochéim á críochnú 
agam, fuair mé obair mar phrofléitheoir agus 

mar ghlantóir i gcóiríocht do mhic léinn 
sa samhradh.

Nuair a bhain mé mo chéim amach (2011), bhí sé 
an-deacair teacht ar fhostaíocht mar gheall ar an 

gcúlú eacnamaíochta. Dá bharr sin, rinne mé cúrsa 
chun Béarla a mhúineadh mar theanga iasachta agus 

chuaigh mé go Bangkok ar feadh 6 mhí in 2012. 

Nuair a d’fhill mé, shocraigh mé ar 
mháistreacht a dhéanamh sa Stair Phoiblí agus 
san Oidhreacht Chultúrtha. Bhí mé ag iarraidh 
teacht ar obair a bhain le mo chúrsaí staidéir. 
Dúirt páirtí ranga de mo chuid liom go raibh 

treoraithe á lorg ag Oifig na nOibreacha Poiblí 
i láithreáin éagsúla. Chonaic mé an liosta agus 

shocraigh mé ar iarratas a chur isteach do 
Gharraithe Náisiúnta na Lus.

Thosaigh mé ag obair mar threoraí ar chonradh 
gearrthéarmach nuair a bhí mo thráchtas á 

chríochnú agam in earrach/samhradh na bliana 
2013. Toisc gur éirigh go maith liom, iarradh 

orm fanacht sa phost. Sa deireadh, 
fuair mé post buan.

Rinne mé dul chun cinn den scoth nuair a 
d’aimsigh mé an rud ba mhó a raibh suim 

agam ann (plandaí agus an dúlra). Spreagann 
mo dhíograis mé féin agus mo lucht éisteachta 
agus cabhraíonn sí liom roinnt teachtaireachtaí 

tábhachtacha a chur in iúl. Tá mé ag dul i 
bhfeabhas gach lá. Mar gheall go mbuailim 
le han-chuid daoine agus mar gheall ar na 

dúshláin a cuireadh romham agus an taithí atá 
faighte agam, bím in ann na scileanna seo a 

fhorbairt go leanúnach. Bhí a fhios agam  
go mbeadh sé deacair orm ‘post oifige’ a 
bheith agam, ina mbeadh sé deacair dul 

amuigh faoin aer. 

Is é an príomhról atá agam turais ghinearálta 
a chur ar fáil sna Garraithe. Ina theannta sin, 
dearaim agus cuirim turais speisialta ar leith 

ar fáil, m.sh. . ‘Plandaí agus Cumhacht – 
Impiriúlachas Luibheolaíochta’ agus 

‘Scent-sational’. Thug mé cainteanna, bunaithe 
ar an taighde atá déanta agam ar stair na 

nGarraithe. Cabhraím le ceardlanna éagsúla 
a fhorbairt do pháistí agus do mhic léinn, ó 
pháistí bunscoile go mic léinn tríú leibhéal. 
San áireamh, tá ceardlanna ar bhláthanna a 
fháscadh ar a dtugtar ceardlanna ‘d’Ábhair 

Luibheolaí’ agus ceardlann mhicreascóip ar a 
dtugtar ‘Delve Deeper’. 

Maidir leis an mbaint atá agam le cur chun 
cinn na nGarraithe, déanaim na meáin 

shóisialta (Facebook, Instagram, Twitter) 
a eagrú, déanaim eagarthóireacht ar an 

suíomh botanicgardens.ie agus cuirim an 
t-eolas is déanaí air,glacaim grianghraif, agus 
scríobhaim preasráitis. Maidir le freagrachtaí 

eile, glacaim le háirithintí, déanaim obair 
riaracháin, bím ag déileáil le hairgead tirim, 
déanaim obair stocáirimh agus bím ag obair 

ag an deasc fáiltithe san ionad cuairteoirí. 
Labhair mé faoi mo thurais ar RTÉ, san Irish 

Times, agus ar chláir raidió éagsúla.

Ní raibh taithí fhoirmiúil agam ar phlandaí agus, mar sin, bhí sé 
deacair orm mo chumas a chruthú san agallamh. Ar an dea-uair, 

tháinig mo dhíograis maidir le cumarsáid agus an fonn atá orm iontais 
an nádúir a thaispeáint do dhaoine chun tosaigh. Thuig mé Garraithe 
na Lus mar áit a bhfuil gnéithe éagsúla ag baint léi – áit ina dtagann 

stair, eolaíocht agus ealaín le chéile. 



Sonraí an Phoist – Treoraí Séasúrach/ Oifigeach Eolais 

ROINN Oifig na nOibreacha Poiblí Faigh tuilleadh eolais anseo

TUARASTAL €10.75 - €17.43 san uair *is féidir go n-athrófaí é seo

CUR SÍOS AR AN RÓL

Fostaíonn Seirbhísí do Chuairteoirí in Oifig na nOibreacha Poiblí daoine díograiseacha chun a bheith ag obair ar a bhFoirne Treoraithe ag Séadchomharthaí Náisiúnta/
Láithreáin Réadmhaoine Stairiúla Náisiúnta faoina gcúram. Tá na láithreáin oidhreachta is cáiliúla in Éirinn san áireamh, lena n-áirítear, an dá Láithreán Oidhreachta 
Domhanda in Éirinn, 780 Séadchomhartha Náisiúnta agus os cionn 2,000 acra de gharraithe agus d’fhearainn pháirce.

Bíonn na dualgais seo a leanas i gceist:
• An Láithreán a Chosaint 
• Maoirseacht a dhéanamh ar chuairteoirí agus iad a rialú chun smacht a choinneáil ar an láithreán agus chun a chinntiú nach ndéantar dochar dó.
• A chinntiú go gcloítear leis na rialacha atá i bhfeidhm do chuairteoirí. • A bheith freagrach as slándáil agus sábháilteacht ar an láithreán.
• Fáilte a chur roimh Chuairteoirí agus Dualgais Bhainteacha. • Fáilte a chur roimh chuairteoirí chuig an láithreán.
• Eolas a thabhairt do chuairteoirí faoin láithreán agus faoina áiseanna. • Ticéid iontrála agus admhálacha a chur ar fáil.
• Trealamh closamhairc nó trealamh cuí eile a úsáid.  • Turais threoraithe a thabhairt i nGaeilge nó i dteangacha eile más cuí.
• Ceisteanna faoin gceantar agus faoina áiseanna do chuairteoirí a láimhseáil.

RIACHTANAIS 
IONTRÁLA

• Tuiscint ar an oidhreacht agus tuiscint ar agus suim sa stair.  • Taithí oibre ábhartha.
• An cumas oibriú mar bhall d’fhoireann. • Sásta treoracha a leanúint.
• Breithiúnas stuama agus an cumas cinntí stuama a dhéanamh.  • Sárscileanna cumarsáide, lena n-áirítear muinín agus an cumas labhairt le grúpaí.
• Dírithe ar shoiléireacht agus ar chaighdeán na hoibre.  • Taithí ar a bheith ag obair le córais agus nósanna imeachta TFC.
• Tuiscint ar an tsláinte agus ar an tsábháilteacht.  • Tuiscint ar an tábhacht a bhaineann leis an láithreán a chosaint.
• Tiomanta do Sheirbhís ar Ardchaighdeán a chur ar fáil do Chustaiméirí.  •  Is féidir go mbeadh gnéithe den ról seo dian ar an gcorp.  

Tá leibhéal réasúnta aclaíochta riachtanach, mar sin.

AN PRÓISEAS 
IARRATAIS

1. Cláraigh d’fholáirimh maidir le poist ar publicjobs.ie chun a bheith ar an eolas nuair a thagann folúntais chun cinn. 
2. Cuir iarratas isteach ar líne ar Publicjobs.ie roimh an dáta dúnta.
3. Ceistneoir Measúnaithe ar Líne.
4. Agallamh.

https://heritageireland.ie/

