
Tá an post seo maoinithe ag Foras na Gaeilge

Tá Glór na nGael tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh

iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu beag beann ar chreideamh, ar

inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar

chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais

amháin a mheasfar gach iarratas.

Teideal Poist Leabharchoimeádaí

Grád Oifigeach Feidhmiúcháin

Tuarastal €32,649-€54,481 (pro-rata)

Uaireanta Oibre 16 uair sa tseachtain

Téarma Conradh trí bliana

Tá deis ann go síneofar an téarma ach an maoiniú bheith ar fáil

Fostóir Glór na nGael Teo.

Rannóg Riarachán

Freagrach Do Bainisteoir Seirbhísí Riaracháin

Láthair Oibre Samhlaítear go mbeidh an post seo lonnaithe i bpríomhoifig Ghlór

na nGael i Ráth Chairn, Co. na Mí ach is féidir bheith sólúbtha leis

an iarrthóir ceart.

Proifíl an Phoist

Beidh an leabharchoimeádaí freagrach as taifid chruinn a choinneáil ar chúrsaí

airgeadais na heagraíochta.

Príomhdhualgais an Phoist

1 Sonraisc díolacháin agus ceannúcháin a phróiseáil agus a thaifead ar chlár

cuntasaíochta (SAGE50) agus a chur i bhfillteán crua.



2 Mórleabhair na bhféichiúnaithe agus na gcreidiúnaithe a bhainistiú

3 Tuairiscí díolacháin a ullmhú agus a chur i láthair

4 Réiteach na gcuntas baince agus na gcártaí creidmheasa

5 Tuaireascáin CBL agus Revenue a ullmhú

6 Páralla na heagraíochta a bhainistiú

7 Éilimh costais na foirne a thaifead agus a riaradh

8 Tacú le feachtais díolacháin agus praghsáil na dtáirgí

9 Mionairgead na heagraíochta a bhainistiú

10 Tascanna eile airgeadais agus riaracháin a chomhlíonadh nuair is gá

Sonraíocht Faoin Phearsa

Riachtanach Inmhianaithe

Oideachas Cáilaíocht  i leabharchoimeád

nó taithí cuí

Taithí Taithí dhá bliain i ról airgeadais

nó riaracháin

Taithí le SAGE50 nó clár

cuntasaíochta eile

Taithí le Excel, MS Word agus

Wordpress

Scileanna

Cumarsáide

agus

Idirphearsanta

Ardleibhéal Gaeilge, scríofa

agus labhartha

Bheith in ann caidreamh a

thógáil le daoine agus le

grúpaí, agus iad a spreagadh

Scileanna maithe cur i láthair

Scileanna

Praiticiúla agus

tréithe

pearsanta

Bheith in ann obair go

héifeachtach laistigh

d’fhoireann agus leat féin

Cumas bheith ag obair de réir

spriocdhátaí teanna agus faoi

bhrú

Taithí le CRM (Salesforce)



Muiníneach, féinspreagtha agus

dírithe ar spriocanna

Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (RGCS)

Ar mhaithe lenár ndualgais a chomhlíonadh faoi RGCS tá sé riachtanach dúinn cúis

dleathach a bheith againn do chuid sonraí pearsanta mar a bhaineann sé le d’iarratas

a phróiseáil agus a stóráil.

Is cóir don iarrthóir a thuiscint go bhfuil leas dlisteanach ag Glór na nGael faoi

reachtaíocht fostaíochta na sonraí seo a choimeád ar feadh tréimhse bliana.

Scriosfar na sonraí pearsanta seo nuair a théann an tréimhse ama sin in éag nó i gcás

iarrthóir rathúil, coinnítear na sonraí pearsanta ar thaifead go dtí go gcríochnaíonn

fostaíocht an fhostaí leis an eagraíocht.

Iarratais

Cuir foirm iarratais comhlíonta chuig post@glornangael.ie roimh  5.00i.n., 21 Nollaig

2022

Déanfar teagmháil le hiarrthóirí faoi lár Mí Eanáir 2023

Is féidir teacht ar an fhoirm iarratais don ról seo anseo

https://form.jotform.com/223394990124055

