
                        
 
 
PAINÉAL DO THIONSCADAIL FOCLÓIREACHTA FHORAS NA GAEILGE  EOLAS BREISE 
 
NA TASCANNA OIBRE 
Is iad seo a leanas na príomhthascanna a bheidh i gceist: 
 
1. Baisceanna  a chruthú, a dháileadh ar na heagarthóirí, agus a bhainistiú; 
2. Aiseolas i leith na mbaisceanna a sheoladh chuig na heagarthóirí agus a fháil uathu; 
3. Sonraisc & íocaíochtaí a phróiseáil; 
4. Tástáil a dhéanamh ar na suíomhanna foclóireachta agus ar na haipeanna; 
5. Buntascanna eagarthóireachta a dhéanamh ar na hiontrálacha; 
6. Tascanna maidir le hobair thras-scríofa a ullmhú agus a dháileadh ar chonraitheoirí seachtracha; 
7.  
 
NA TÁILLÍ 
Is ar bhonn pacáistí oibre a íocfar baill an phainéil, agus beidh an íocaíocht in aghaidh an phacáiste bunaithe ar an ráta cuí in 

 - , ag brath ar 
chastacht agus ar dheacracht na dtascanna aonair. 
Más ráta steirling atá le híoc, is raon de £11.70 - £12.96 a bheas i gceist. 
 
MEASÚNÚ AR NA hIARRATAIS 
Déanfar na hiarratais a mheas bunaithe ar na cáilíochtaí agus an taithí atá léirithe san fhoirm iarratais -iarrfar ar 
na hiarrthóirí a n-éiríonn leo dul tríd an gcéim sin sliocht a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge (ó chian). Beidh sé de dhiscréid ag Foras 
na Gaeilge iarrthóirí a chur faoi agallamh, más gá. 
 
Faoi láthair is duine amháin atá ag teastáil, ar bhonn páirtaimseartha, don obair seo. Mar sin, ní féidir a dhearbhú go ndáilfear 
pacáistí oibre ar gach duine a cháilíonn don phainéal; sa chás go mbeidh líon mór de dhaoine incháilithe, déanfar na pacáistí 
oibre a dháileadh bunaithe ar na critéir seo a leanas: 
 

1. An cineál taisc agus an saintaithí atá ag an mball den phainéal sa réimse sin; 
2. An spriocdháta atá ag gabháil leis an tasc, agus an méid ama atá ar fáil ag an duine don obair foclóireachta; 
3. An duine a bheith ar fáil teacht go dtí oifigí Fhoras na Gaeilge i mBaile Átha Cliath ó am go chéile. 

 
MEASÚNÚ AR NA PACÁISTÍ OIBRE 
Déanfar athbhreithniú agus measúnú ar na pacáistí oibre le linn na chéad mhíosa a bheidh a leithéid á ndáileadh ar na baill 
aonair den phainéal
ag obair ar thionscadail foclóireachta an Fhorais den chéad uair, agus go mbeadh mionleasuithe le déanamh ar an ábhar sna 
pacáistí oibre dá réir. Nuair a bheidh an caighdeán cuí deimhnithe san obair, beifear in ann tuilleadh pacáistí oibre a dháileadh 
ar an mball painéil de réir mar is gá faoi chúinsí an tionscadail. 
 
LÁTHAIR OIBRE 
Is féidir an obair a chur i gcrích ó chian, ach iarrfar ar bhaill an phainéil na tascanna oibre a chur i gcrích in oifigí Fhoras na 
Gaeilge in amanna, nó teacht go dtí oifigí an Fhorais i gcomhair cruinnithe nó ceardlann. 
 
AN FHOIRM IARRATAIS 
Is le hiarratais leictreonacha amháin a ghlacfar; ní gá iad 

 
Is gá iarratais a sheoladh chuig focloir@forasnagaeilge.ie Riaracháin 2018
Foras na Gaeilge iarrthóirí a chur faoi scrúdú agus/nó faoi agallamh. 
 
Ba chóir go mbeadh na foirmeacha comhlánaithe istigh faoi 5.00 p.m. Dé Luain, 12 Feabhra 2018. 
 


