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Oibríonn Paul mar 
Oifigeach Cléireachais 
in Oifig na gCoimisinéirí 
Ioncaim/in Oifig Rannóg 
na gCustam. 

“I ndáiríre, tá rud éigin do chuile 
dhuine sa Státseirbhís agus tá na 
deiseanna a fhaigheann tú dul chun 
cinn a dhéanamh i do ghairm agus 
an tacaíocht a fhaigheann tú thar 
barr. Tá mé tar éis bualadh le cairde 
a bheidh agam fad mo shaoil le cúig 
bliana go leith anuas. Fuair mé taithí a 
smaoineoidh mé uirthi go deo agus, dá 
mbeadh an deis ag mo phaistí féin dul 
isteach sa tseirbhís phoiblí, ní bheadh 
drogall ar bith orm gairm sa tseirbhís 
phoiblí a mholadh dóibh.” 

Fuair mé mo chéad phost nuair a bhí mé 
13 bliana d’aois, agus d’oibrigh mé mar 

bhuachaill freastaill i dteach tábhairne in aice 
le Páirc an Chrócaigh nuair a bhí cluichí ar siúl. 
Rinne mé an Ardteist in 2002, agus fuair mé go 

leor pointí chun Dioplóma sa Staidéar Gnó a 
dhéanamh i mBaile Átha Luain. 

Chaith mé roinnt blianta ag obair ar láithreáin 
tógála go dtí gur tharla an cúlú eacnamaíochta 

agus nach raibh obair den chineál sin ar fáil. 
Chaith mé 6 nó 7 mbliana i bpoist éagsúla ina 
dhiaidh sin, agus d’oibrigh mé mar chúiréir, 
i monarcha, i dtithe tábhairne, agus, anois 

agus arís, ar láithreáin tógála. 

In 2014, roinn cara liom fógra poist ar 
Facebook d’oifigigh chléireachais sa 

Státseirbhís. Níor cheap mé riamh go mbeinn 
ag obair sa Státseirbhís. Nuair a chonaic mé an 
fógra, bhí sealanna oíche á ndéanamh agam 

i monarcha, ag tiomáint forcardaitheora. 

Bhí mé ar chonradh an-éiginnte. Chríochnaigh 
mé an obair ag 7r.n., bhí mé sa bhaile ansin 
ag a 8r.n. agus chaith mé uair nó dhó le mo 

theaghlach, ansin chuaigh mé i mo chodladh 
agus, nuair a d’éirigh mé, bhí mo pháiste ina 

chodladh don oíche, agus thuig mé nach 
mbeinn in ann leanúint ar aghaidh leis an 
bpatrún oibre sin mar gheall gur chaill mé 

amach ar an-chuid rudaí. 

Ó thosaigh mé in Oifig na gCoimisinéirí 
Ioncaim in 2015, tá mé tar éis a bheith i 

m’Oifigeach Cléireachais, ag obair ar chúrsaí 
cánachais san Oifig, rinne mé obair ar an líne 

chabhrach ÍMAT, ag cabhrú le baill 
den phobal leis na ceisteanna a bhí acu faoi 
chúrsaí cánachais. Chaith mé ceithre bliana 

ag obair ar chúrsaí custaim san Oifig. 

Mar chuid den ról atá agam faoi láthair, 
déanaim na Custaim a ullmhú don 

Bhreatimeacht. Ag cinntiú go bhfuil gach 
acmhainn i bhfeidhm do na Custaim. 

 Tá baint agam leis an earcaíocht, leis an 
oiliúint agus le baill foirne a chur ag obair 

sna réimsí a mbeidh an tionchar is mó ag an 
mBreatimeacht orthu. 

Agus mé ag obair i réimse na gCustam, 
d’fhoghlaim mé conas dul i ngleic le cásanna 
achrannacha. Ag deireadh an lae, caithfidh 
tú meon oscailte a bheith agat agus iompar 

gairmiúil a léiriú agus, nuair a bhaintear úsaid 
as an gcur chuige sin, is féidir leat an teannas 

a laghdú i gcásanna den chineál sin. 

Stiúir mé a lán oibríochtaí Custaim, inar 
gabhadh méid suntasach drugaí agus toitíní 

agus inar cuireadh isteach ar ghníomhaíochtaí 
a bhí ar siúl ag dronganna coireachta. Tá Oifig 
na gCoimisinéirí Ioncaim go hiontach toisc gur 

féidir leat cur isteach ar a lán ról éagsúil. 
Is féidir leat a bheith i do láimhseálaí madraí, 

a bheith ag obair ar chúrsaí cánachais, nó a lán 
rudaí eile a dhéanamh, tá rud éigin ann do 

chuile dhuine. 

Thosaigh mé in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 
mar Oifigeach Cléireachais, an grád iontrála 
sa Státseirbhís, sula raibh mé 30 bliain d’aois. 

Uaireanta, tá aiféala orm nár thosaigh mé 
díreach nuair a d’fhág mé an scoil, ach, ag an 
am céanna, creidim gur chabhraigh an taithí a 
fuair mé agus na poist a bhí agam le linn mo 
20idí agus an taithí a fuair mé sa choláiste go 

mór liom sa ghairm ina bhfuil mé anois. 



Sonraí an Phoist – Oifigeach Cléireachais

ROINN Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Faigh tuilleadh eolais anseo

TUARASTAL Ag tosú ar €24,586 sa bhliain *is féidir go n-athrófaí é seo

CUR SÍOS AR AN RÓL

Bíonn an cineál oibre a dhéanann foireann chléireachais ag brath ar an roinn/eagraíocht fostaíochta. Beidh cibé tascanna cléireachais/riaracháin a thabharfar don fhostaí 
ó am go ham le comhlíonadh. Seo thíos cuid de na dualgais a mbeidh ort tabhairt fúthu, má cheaptar thú:
• Obair chléireachais ghinearálta; 
• Tacaíocht a thabhairt do bhainisteoirí líne agus do chomhghleacaithe;
• Obair a dhéanamh mar bhall d’fhoireann chun seirbhísí a sholáthar;
• Cumarsáid agus plé leis an bpobal/le custaiméirí; 
• Na caighdeáin is airde i seirbhís do chustaiméirí a sholáthar;
• Úsáid a bhaint as Teicneolaíocht Faisnéise ar bhonn laethúil; 
• Taifid ar ardchaighdeán a choinneáil ar bhealach cúramach agus eagraithe;
• Obair a scrúdú chun a chinntiú go ndéantar é ar ardchaighdeán;
• Gnáthobair chuntasaíochta a dhéanamh;
• Tabhairt faoi obair go cúramach agus go stuama, a bheith cruinn i gcónaí; 
• Aon dualgas oiriúnach eile

RIACHTANAIS 
IONTRÁLA

• An t-eolas, na scileanna agus na hinniúlachtaí cuí chun an ról a chomhlíonadh a bheith agat;
• A bheith in ann an ról a chomhlíonadh ar ardchaighdeán;
• Oideachas maith ginearálta a bheith agat;
• 17 mbliana a bheith slánaithe agat ar an nó roimh an dáta dúnta;
• Riachtanais maidir le Saoránacht, Sláinte & Dea-cháil, Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána agus Seiceálacha Teistiméireachta(í) a chomhlíonadh
• A chinntiú go gcomhlíonann tú na critéir i dtaca le Scéimeanna Iomarcaíochta / Scor de bharr Drochshláinte de chuid na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí
• Is féidir le saoránaigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) iarratas a dhéanamh ar an bpost.

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 Publicjobs.ie roimh an dáta dúnta.
3. Ceistneoir Measúnaithe ar Líne.
4. Agallamh

https://www.revenue.ie/en/corporate/information-about-revenue/role-of-revenue/index.aspx

