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Folúntas: Ailtire Fiontair 
Aonad: An tAonad Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide 

Tagairt: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) 
 

 

Iarrtar iarratais ar an bpost thuasluaite mar Ghníomhaire Sealadach sa Lárionad Eorpach um 
Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC). 

Cur síos ar an bpost 
Tá an tAonad TFC in ECDC ag lorg Ailtire Fiontair Teicneolaíochtaí Faisnéise (AF-TF) a bheidh 
freagrach as ailtireacht fhiontair (AF) chorparáideach feidhmchlár agus infreastruchtúir agus as 
rannchuidiú le bainistíocht an AF chorparáidigh. 

Beidh sealbhóir an phoist freagrach don Cheann Aonaid TCF. 

Beidh sé/sí freagrach as na réimsí sainiúla oibre seo: 

• An cleachtas ailtreachta fiontair san ECDC a chur i bhfeidhm i gcomhar leis an bhFoireann 
Ailtireachta Fiontair; 

• Caidreamh a chothú san fhoireann chorparáideach Ailtireachta Fiontair, a bhfuil ailtirí Gnó, 
Faisnéise agus fiontair TF uirthi, agus leis na gnóthais san ECDC; 

• Idirghníomhú leis an Ard-Stiúrthóireacht sa Choimisiún agus le geallsealbhóirí eile 
seachtracha de réir mar is gá; 

• A bheith mar chaomhnóir agus pointe teagmhála AF-TF, feasacht a sholáthar agus saineolas 
a roinnt; 

• Cinntí maidir le straitéisí, polasaithe, cuspóirí, próisis agus uirlisí AF-TF a ullmhú, ailíniú ón 
bhfoireann AF a lorg, agus rannchuidiú le hullmhú cinntí straitéiseacha maidir le AF Gnó agus 
AF Faisnéise; 

• An AF-TF Mar Atá a chothabháil agus a dhoiciméadú i gcomhréir le cuspóirí cáilíochta; 

• Athbhreithniú a dhéanamh ar an AF-TF Mar Atá trí réimsí feabhsúcháin a aithint agus a 
mholadh; AF-TF an Todhchaí a dhearadh agus a dhoiciméadú de réir prionsabal ábhartha 
cáilíochta; 

• Anailís a dhéanamh ar bhearnaí, pleananna agus treochláir a mholadh le haghaidh tionscadal 
trasfhoirmithe AF-TF; 
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• Straitéisí, polasaithe agus prionsabail deartha AF-TF a shainiú i gcomhréir le fís agus 
spriocanna na ngeallsealbhóirí, agus ionas go mbeidh feidhmchláir agus infreastruchtúir 
oiriúnach don fheidhm, comh-inoibritheach, in-trasfhoirmithe, slán agus luach maith ar 
airgead i gceist leo; 

• Monatóireacht a dhéanamh ar bhonn rialta ar na teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn sa 
tionscal agus ar dhea-chleachtais sa tionscal TF, lena n-áirítear úsáid TF in eagraíochtaí 
inchomparáide; 

• Rannchuidiú le forbairt straitéise corparáidí TF; 

• Treoir a thabhairt do dhearthóirí ailtireachta TF, a bhfuil ailtirí réitigh i gceist leo mar aon le 
hanailíseoirí gnó agus innealtóirí córais; 

• Dea-chleachtais AF-TF a fhorfheidhmiú i gcomhar leis an bhfoireann AF; 

• Geallsealbhóirí a choinneáil rannpháirteach agus ar an eolas faoi cheisteanna a bhaineann le 
forbairt AF; 

• Gníomhú mar chathaoirleach ar na hathbhreithnithe ar ailtireacht réitigh, agus cinntiú go 
mbeidh forbairtí nua ag teacht le prionsabail AF; 

• Rannchuidiú le coistí stiúrtha punainne TF. 

Cáilíochtaí agus taithí a theastaíonn 
A. Riachtanais fhoirmiúla 

Chun a bheith i d'iarrthóir incháilithe, ní mór duit sraith riachtanas foirmiúil a chomhlíonadh. Is 
iad seo a leanas na riachtanais sin: 

• Leibhéal oideachais a chomhfhreagraíonn do staidéar críochnaithe ollscoile agus atá 
teistithe le dioplóma sa chás go maireann an ghnáth-thréimhse oideachais ollscoile 
ceithre bliana nó níos mó, nó leibhéal oideachais a chomhfhreagraíonn do staidéar 
críochnaithe ollscoile agus atá teistithe le dioplóma agus taithí ghairmiúil ábhartha aon 
bhliana ar a laghad sa chás go maireann an ghnáth-thréimhse oideachais ollscoile trí 
bliana ar a laghad1; 

• Taithí ghairmiúil 9 mbliana ar a laghad2 (tar éis bhronnadh an dioplóma); 

• Eolas críochnúil ar cheann amháin de theangacha na gComhphobal agus eolas sásúil ar 
theanga eile de chuid na gComhphobal, a mhéid is gá chun na dualgais a bheidh 
air/uirthi a chomhlíonadh3; 

• A bheith ina náisiúnach de chuid Ballstáit den AE nó de chuid na hIorua, na hÍoslainne 
nó Lichtinstéin; 

                                                 

1 Ní bhreithneofar ach dioplómaí agus teastais a bronnadh i mBallstáit an AE nó lena mbaineann teastais chomhionannais arna n-
eisiúint ag údaráis sna Ballstáit sin. 

2 Cuirtear seirbhís mhíleata éigeantach san áireamh i ngach cás.  

3 Chun bheith incháilithe d'ardú céime trí chleachtadh bliantúil ardú céime, ní mór do bhaill foirne eolas oibre a bheith acu ar thríú 
teanga AE freisin, faoi mar a shonraítear sna Rialacháin Foirne agus na Rialacha Cur Chun Feidhme is infheidhme.  
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• A bheith i dteideal a c(h)eart iomlán mar shaoránach4; 

• Aon oibleagáidí a fhorchuirtear leis na dlíthe is infheidhme ar sheirbhís mhíleata a bheith 
comhlíonta aige/aici; 

• Na riachtanais charachtair a chomhlíonadh maidir leis na dualgais atá i gceist; agus 

• A bheith corpacmhainneach chun na dualgais a bhaineann leis an bpost a chomhlíonadh. 

 

B. Critéir roghnúcháin 

Tá critéir riachtanacha maidir le taithí ghairmiúil agus tréithe pearsanta/scileanna idirphearsanta 
sainaitheanta againn mar chritéir cháilitheacha don phost seo. Is iad sin: 

Taithí ghairmiúil/eolas gairmiúil: 

• Cúig bliana de thaithí ghairmiúil ar a laghad i mbainistíocht AF, lena n-áirítear dearadh 
amhairc ghnó agus próiseáil faisnéise, feidhmchláir, slándáil agus bonneagar TF, ag díriú 
ar AF TF, d'fhostóirí éagsúla; 

• Staidéar ollscoile, a mhair ceithre bliana ar a laghad, san Eolaíocht Ríomhaireachta, sa 
Teicneolaíocht Faisnéise, san Innealtóireacht nó réimsí gaolmhara; 

• Taithí theicniúil chruthaithe le forbairt inmheánach agus sheachfhoinsithe feidhmchlár 
tráchtála ón tseilf ag gach leibhéal, agus le timpeallachtaí Ailtireachta Seirbhís-
Bhunaithe; 

• Taithí chruthaithe le forbairt treoirphleananna AF, rialachas agus bainistíocht, agus le 
hoptamú AF TF ag gach leibhéal d’fhiontar; 

• Taithí phraiticiúil le trasfhoirmithe AF in eagraíochtaí, agus scileanna ceannaireachta 
agus bainistíochta athraithe; 

• Eolas maith ar chreataí ábhartha ailtireachta cosúil le TOGAF (más féidir) nó Zachman; 
tuiscint dhomhain ar dhisciplín, próisis, coincheapa agus dea-chleachtais ailtireachta; 

• Taithí mhaith ag forbairt réasúnaíochta agus comhairle straitéisí; 

• Ardchaighdeán Béarla, idir scríofa agus labhartha. 

Tréithe pearsanta/scileanna idirphearsanta:  

• Dírithe ar sheirbhís a chur ar fáil, braistint láidir freagrachta agus dearcadh 
réamhghníomhach;  

• Solúbthacht agus an cumas oibriú faoi bhrú; 

• An cumas anailís a dhéanamh ar fhaisnéis chasta ó réimse leathan foinsí, achoimre a 
dhéanamh agus moltaí, straitéisí agus pleananna praiticiúla a mholadh; 

• Cur chuige anailíseach agus struchtúrtha atá bunaithe ar mhodheolaíocht, agus súil 
ghéar ar mhionsonraí; 

• Dea-scileanna éisteachta agus idirbheartaíochta, agus an cumas oibriú mar dhuine 
d'fhoireann; 

                                                 

4 Sula gceapfar é/í, iarrfar ar an iarrthóir rathúil deimhniú ó na póilíní a chur ar fáil, rud ina léireofar nach bhfuil aon taifead coiriúil 
ar bith aige/aici. 
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• An cumas straitéis/riachtanais ghnó a aistriú ina riachtanas ailtireachta TF; 

• An cumas iontaoibh phearsanta a chothú, ar bhonn cumarsáide oscailte, stuaime agus 
críonnachta. 

Tá an taithí agus na scileanna a bheadh ina mbuntáiste don phost aitheanta againn freisin. Is 
iad sin: 

• Cáilíochtaí gairmiúla ábhartha (m.sh. teastasú TOGAF 9, RM-ODP, Zachman Framework, 
C4ISR, nó a choibhéis; teastasú proifisiúnta Microsoft, Java Certified Enterprise architect 
(SCEA) don ardán Java, IBM professional, Oracle professional, teastasuithe ISM); 

• Taithí le hollstór Sonraí, olltiomsú Sonraí, Éirim Ghnó, Córais Faisnéise Geografaí, an 
Néal; 

• Taithí phraiticiúil le huirlisí ailtireachta CASE chun dearadh ailtireachta (amhail Sparx EA 
nó a choibhéis) a dhoiciméadú agus caighdeáin mhúnlaithe (Archimate, BPMN, UML, 
srl.); 

• Tuiscint ar threochtaí sa tionscal TF agus treophleananna táirge, mar aon le próisis agus 
modheolaíochtaí bainistíochta tionscadail, taithí le monatóireacht teicneolaíochta; 

• Taithí le Saolré Seachadta Aclaí faoi Smacht agus nó Saolré Seachadta Barainneach faoi 
Smacht agus/nó Saolré Seachadta Leanúnach Barainneach 

Ag brath ar an líon iarratas a gheofar, d’fhéadfaí go gcuirfeadh an coiste roghnúcháin riachtanais 
níos doichte i bhfeidhm laistigh de na critéir roghnúcháin atá luaite thuas. 

Ceapadh agus coinníollacha fostaíochta 
Ceapfar an sealbhóir poist ar bhonn gearrliosta a mholann an Coiste Roghnóireachta don 
Stiúrthóir. Is ar an bhfógra folúntais seo a bheidh togra an Choiste Roghnóireachta bunaithe. 
B'fhéidir go n-iarrfaí ar iarrthóirí dul faoi thástálacha scríofa. Ba cheart d'iarrthóirí tabhairt faoi 
deara go bhféadfaí an togra a fhoilsiú agus nach ionann ainm a bheith ar an ngearrliosta agus 
duine a earcú. Déanfar an gearrliosta iarrthóirí a ullmhú tar éis próiseas roghnúcháin oscailte. 

Earcófar an t-iarrthóir mar Ghníomhaire Sealadach, de bhun Airteagail 2f) de Choinníollacha 
Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal Eorpach ar feadh tréimhse cúig bliana a d'fhéadfaí 
a athnuachan. Déanfar an ceapachán ag grád AD 8. 

Ba cheart d'iarrthóirí a thabhairt faoi deara go gceanglaítear le rialacháin foirne an AE go 
gcuirfidh gach ball foirne nua tréimhse phromhaidh i gcrích go rathúil. 

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi na coinníollacha conarthacha agus oibre, féach Coinníollacha 
Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal Eorpach, atá ar fáil ag an nasc seo a leanas: 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf 

Beidh an post lonnaithe i Stócólm, áit a gcuireann an Lárionad a chuid gníomhaíochtaí i gcrích. 

Liosta ionadaithe 

D’fhéadfadh go ndéanfaí liosta ionadaithe a chruthú agus a úsáid chun críocha earcaíochta sa 
chás go dtiocfadh folúntais den chineál céanna chun cinn. Beidh an liosta sin bailí go dtí 31 
Nollaig sa bhliain ina dtiteann an spriocdháta le haghaidh iarratas. Féadfar síneadh ama a chur 
leis an tréimhse sin. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
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Nós imeachta chun iarratas a dhéanamh 

Chun iarratas a chur isteach, seol iarratas comhlánaithe chuig 
Recruitment@ecdc.europa.eu, agus sonraigh go soiléir an tagairt folúntais agus do 
shloinne i líne ábhair an ríomhphoist. 

Chun a chinntiú go mbeidh d'iarratas bailí, ní mór duit gach cuid riachtanach den 
fhoirm iarratais a chomhlánú. Ba cheart an fhoirm iarratais a chur isteach i 
bhformáid Word nó PDF. B’fhearr í a bheith comhlánaithe i mBéarla5. Measfar aon 
iarratais neamhiomlána a bheith neamhbhailí. 

Is féidir an fhoirm iarratais ón ECDC a fháil ar ár láithreán gréasáin anseo: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Tá an spriocdháta le haghaidh iarratais a chur isteach, tuilleadh faisnéise faoi stádas an nós 
imeachta roghnúcháin seo agus tuilleadh faisnéise faoin bpróiseas earcaíochta ar fáil ar ár 
láithreán gréasáin. Is féidir teacht ar an méid sin tríd an nasc thuas a leanúint. 

Mar gheall ar an líon mór iarratas a gheofar, ní thabharfar fógra ach amháin d’iarrthóirí a 
dtabharfar cuireadh chun agallaimh dóibh. 

                                                 

5 Rinneadh an fógra iarratais seo a aistriú go gach ceann de 24 teanga oifigiúil AE ón mbunleagan Béarla. Ós rud é gurb é Béarla 
an phríomhtheanga a úsáidtear in oibríochtaí laethúla na Gníomhaireachta, b’fhearr leis an ECDC an t-iarratas a fháil i mBéarla. 

mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
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