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Tá Denise ina Ceannasaí 
ar Rannóg na gCóras 
Bainistíochta um Chórais 
Bhainistíochta Riosca 
i dtaca le Tuilte in Oifig 
na nOibreacha Poiblí. 

“Mholfainn gairm sa tseirbhís phoiblí 
go láidir d’éinne a bhfuil suim acu i 
ngairm a bhfuil éagsúlacht inti agus 
deiseanna forbartha, ina ndéantar 
obair chun feabhas a chur ar an domhan. 
Tá an t-ádh orm go bhfuair mé deis 
sna róil éagsúla a bhí agam obair a 
dhéanamh a mbíonn dea-thionchar 
aici ar phobail agus ar ár dtimpeallacht.”

Mar pháiste, bhí suim agam i gcónaí rudaí a thógáil, 
agus tuiscint a fháil ar an gcaoi ar oibrigh siad. 

Is cuimhin liom ranganna sa bhunscoil a raibh mé 
an-tógtha leo, ina ndearna muid scagaire gainimh 
chun uisce a ghlanadh trí úsáid a bhaint as buidéal 
plaisteach, méaróga agus gaineamh. Na blianta ina 

dhiaidh sin, rinne mé an rud céanna ar scála níos 
mó chun ionad cóireála fuíolluisce a thógáil 

do thionscadal na bliana deireanaí san ollscoil. 

Roghnaigh mé an Líníocht Theicniúil (ar a dtugtar 
Grafaic Dheartha agus Chumarsáide anois), an Fhisic 

agus an Bhitheolaíocht don Ardteist. Bhain mé an-sult 
as an Líníocht Theicniúil agus cheap mé ag an am go 

dtabharfadh an dá ábhar eolaíochta níos mó roghanna 
dom nuair a bhí cúrsa tríú leibhéal á roghnú agam. 

Dá mbeadh an deis agam dul ar ais agus comhairle a 
thabhairt dom féin, déarfainn: “Déan staidéar ar na 

rudaí as a mbaineann tú sult, seachas a bheith dírithe 
ar na rudaí atá riachtanach, dar leat.” 

Rinne mé staidéar ar an Innealtóireacht Timpeallachta in  
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus bhain mé Baitsiléir 

Innealtóireachta (Leibhéal 8) amach nuair a bhí mé 24 bliana 
d’aois. Mar chuid den tríú bliain san ollscoil, rinne mé socrúchán 
oibre a mhair 5 mhí in Oifig na nOibreacha Poiblí. Ag an am, bhí 

mé ag streachailt leis an gcúrsa agus ní raibh mé cinnte 
an oirfeadh an innealtoireacht dom. 

Sna cúig mhí sin, fuair mé léargas ar shaol na 
hoibre gairmiúla, agus ar sheirbhísí poiblí 

a chur ar fáil ar an láthair. Fuair mé tuiscint ar 
an gcaoi a raibh an teoiric a bhí á foghlaim 

agam á cur i bhfeidhm ar an láthair. Sa bhliain 
dheireanach de mo chúrsa, bhí an-fonn orm 

gairm a bheith agam san innealtóireacht agus, 
b’fhéidir, sa tseirbhís phoiblí. 

Bhí an t-ádh orm gur bhain mé céim amach nuair a bhí 
daoine nua á n-earcú ag OOP. Laistigh de 6 mhí tar 

éis dom céim a bhaint amach, bhí mé ar ais sa Rannóg 
Timpeallachta in OOP. Le linn na mblianta luatha a 

chaith mé in OOP, ag obair inár Rannóg Timpeallachta 
agus inár Rannóg Draenála, d’fhorbair mé suim i 

gcórais agus i modheolaíochtaí a fhorbairt do dhaoine 
ionas go mbeidís in ann a gcuid oibre a dhéanamh ar 
ardchaighdeán agus ar bhealach sábháilte i gcónaí. 

Le déanaí, bhain mé Dioplóma Iarchéime (Leibhéal 9) 
sa Bhainistíocht Riosca agus in Athruithe Córais amach i gColáiste 

na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Ligeann sé sin dom anailís agus 
bainistíocht a dhéanamh ar rioscaí mar chuid den ról atá agam faoi 

láthair, trí úsáid a bhaint as modheolaíochtaí atá cothrom 
le dáta, agus córais a fhorbairt a bhfuil daoine sásta úsáid a 

bhaint astu mar chuid dá n-obair. 

Mar chuid de mo ról, tá mé i gceannas ar rannóg a 
dhéanann bainistíocht ar na Córais Chaighdeáin agus 
Sláinte agus Sábháilteachta, a ligeann do níos mó ná 

40 ball foirne a oibríonn i réimse na Draenála agus na 
Tógála a gcuid oibre a dhéanamh ar ardchaighdeán 

agus, níos tábhachtaí ná aon rud eile, ar bhealach 
sábháilte. Mar chuid den ról, oibrím chomh maith le 

grúpaí eile in OOP chun leanúnachas a chur i bhfeidhm 
maidir leis an gcaoi a ndéanann muid ár gcuid oibre, 

lena n-áirítear Seirbhísí Corparáideacha, Bainistíocht an 
Phunainn Eastáit agus Seirbhísí Oidhreachta. 

Thar na blianta, d’oibrigh mé sa Rannóg 
Timpeallachta, sa Rannóg Chothabhála 

Draenála, sa Rannóg Bhainistíochta Sonraí in 
OOP agus, faoi láthair, tá mé i mo Cheannasaí 
ar Rannóg na gCóras Bainistíochta um Chórais 

Bhainistíochta Riosca i dtaca le Tuilte. 

 Is fostóir í OOP atá creidiúnaithe ag Innealtóirí 
Éireann maidir le Forbairt Ghairmiúil 

Leanúnach (FGL). Mar aon le bainistíocht a 
dhéanamh ar an gClár FGL Innealtóireachta 

in OOP, cuirim le mo chuid scileanna féin 
i gcónaí tríd an gclár. Thar na blianta, bhí 

an deis agam, trí OOP, mo chuid scileanna 
a fhorbairt i réimse na hinnealtóireachta, i 

réimse an airgeadais, i réimse na bainistíochta 
tionscadail, i réimse na bainistíochta riosca 

agus i réimse na bainistíochta daoine. 



Sonraí an Phoist –  Sonraí an Phoist – Innealtóir (Grád 1)

ROINN Oifig na nOibreacha Poiblí, Bainistíocht Riosca i dtaca le Tuilte  Faigh tuilleadh eolais anseo

TUARASTAL €73,392-€91,594 *is féidir go n-athrófaí é seo

CUR SÍOS AR AN RÓL

Is í Oifig na nOibreacha Poiblí an phríomhghníomhaireacht a chomhordaíonn beartas bainistíochta riosca i dtaca le tuilte agus an clár caipitil um fhaoiseamh i gcás tuilte 
in Éirinn. Tá róil éagsúla ar fáil inti do dhaoine a bhfuil fonn orthu páirt a ghlacadh sa tseirbhís fhíorthábhachtach seo a chur ar fáil ar fud na hÉireann. Is ról an-tábhachtach 
agus ról ina bhfuil sásamh ar fáil é ról an Innealtóra (Grád 1) agus bíonn an Ceannasaí páirteach i bhfoirne daoine a stiúradh agus a spreagadh, i dteagmháil a dhéanamh le 
páirtithe leasmhara, i gcláir a sholáthar agus i seirbhísí a bhainistiú agus a chur ar fáil do shaoránaigh na hÉireann. 

RIACHTANAIS 
IONTRÁLA

•  Cáilíocht ag Leibhéal 8 ar Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí san Innealtóireacht Shibhialta (céim onóracha bhaitsiléara, ar a laghad, san Innealtóireacht Shibhialta),  
atá creidiúnaithe ag Innealtóirí Éireann nó cáilíocht a nglacfadh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí léi mar cháilíocht atá ar aon chéim leis sin. 

•  Ní mór d’Innealtóir (Grád 1) taithí chuí 5 bliana, ar a laghad, a bheith acu a fuair siad tar éis dóibh cáilíocht a bhaint amach (bunchéim), i réimsí lena n-áirítear 
Tógáil Innealtóireachta Sibhialta, bainistíocht a dhéanamh ar réitigh Innealtóireachta Sibhialta a sholáthar, Buiséid agus Tionscadail a Bhainistiú.

•  Teideal gairmiúil, cláraithe mar Innealtóir Cairte a bheith bainte amach acu, agus a bheith cláraithe ar Chlár na nInnealtóirí de chuid Innealtóirí Éireann nó de chuid 
institiúide gairmiúla i dtír eile a aithníonn Innealtóirí Éireann mar chlárú atá ar aon chéim leis 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://www.floodinfo.ie/

