
 

 

   

 

 

 

 

Is é Uisce Éireann fóntas náisiúnta rialaithe uisce na hÉireann, agus tá sé freagrach as seirbhísí 
uisce agus fuíolluisce a chur ar fáil ar fud na hÉireann. Is é ár misean ná cinntiú go bhfaigheann 
ár gcustaiméirí uile soláthar uisce óil sábháilte iontaofa slán agus go ndéantar a bhfuíolluisce a 
bhailiú agus a chur ar ais sa chomhshaol. Cosnóimid sláinte agus folláine mhuintir na hÉireann, 
cosnóimid an comhshaol inár ngníomhaíochtaí uile agus tacóimid le fás sóisialta agus 
eacnamaíoch na hÉireann trí infheistíocht chuí a dhéanamh i seirbhísí uisce.  
 
 
An Ról:  
  
Tá plean suntasach infheistíochta caipitil ilbhilliún euro le seachadadh ar fud na hÉireann ag 

Uisce Éireann.  Tá an Stiúrthóireacht Soláthair Bonneagair (SSB) i gceannas ar fhoireann 

ildisciplíneach a oibríonn ar thionscadail bonneagair straitéisigh idir thionscadail nua agus 

thionscadail uasghrádaithe i gcomhar leis an tionscal uisce níos leithne.  Oibríonn an fhoireann 

Soláthair Bonneagair trí shamhail chliste soláthair do chliaint a úsáid, bunaithe ar dhaoine 

cumasacha atá ag iarraidh a bheith ag obair ar phleananna agus réitigh nuálacha 

inbhuanaitheacha, ag úsáid dea-chleachtas oibre.  Tá ár dtionscadail agus ár gcláir chaipitil 

ríthábhachtach chun uisce óil sábháilte agus cóireáil cheart fuíolluisce a chinntiú, rud a 

cheadaíonn fás agus soláthar tithíochta i gcathracha, bailte agus sráidbhailte ar fud na tíre. 

Tacaíonn foireann na Punainne le bainistíocht cheart ar sholáthar chlár infheistíochta an SSB trí 
rialú agus rialúchán a chinntiú le bainistíocht sonraí agus córais, tuairisciú ar phróisis agus ar 
fheidhmíocht agus anailís lena n-áirítear bainistíocht ar cheadanna pleanála, talaimh, ceada slí, 
fóntais agus reachtúla. Éascaíonn sé seo soláthar éifeachtach an chláir infheistíochta trí 
fheiceálacht chláir, bainistíocht fheasach rioscaí, anailís, dúshlán, agus cinnteoireacht a 
sholáthar. Soláthraíonn an fhoireann tacaíocht shainiúil i réimsí ríthábhachtacha a éascaíonn 
soláthar éifeachtach éifeachtúil inbhuanaithe phunann infheistíochta an SSB. 
 
 
Príomhdhualgais agus Freagrachtaí: 
 

• Cáipéisíocht a ullmhú le haghaidh iarratais ar thoilithe, ceadúnais agus ceadanna reachtúla 

le gníomhaireachtaí ábhartha lena n-áirítear riar aontaithe maidir le ceadúnais oscailte 

bóithre.  

• Cuidiú le riar/próiseáil toilithe, ceadúnas agus ceadanna reachtúla le gníomhaireachtaí 

ábhartha lena n-áirítear riachtanais maidir le ceadúnais oscailte bóithre. 

• Ullmhú agus eisiúint toilithe, ceadúnas agus ceadanna reachtúla le gníomhaireachtaí 

ábhartha lena n-áirítear ceadúnais oscailte bóithre le haghaidh Soláthar Bonneagair.  

• Bheith i gcomhthadhaill le hinnealtóirí / leis an bhfoireann soláthair tionscadail / le 

comhairleoirí dlí maidir le ceisteanna a chuireann geallsealbhóirí. 

• Freagair ceisteanna a chuireann Geallsealbhóirí. 

• Doiciméadú agus cothabháil a dhéanamh ar thoilithe, ceadúnais agus ceadanna reachtúla le 

gníomhaireachtaí ábhartha lena n-áirítear beartais, próisis & nósanna imeachta le haghaidh 

ceadúnais oscailte bóithre. 

An Ról:   Oifigeach Gníomhaireachta & Fóntais  

Feidhm:  Soláthar Bonneagair  

Réimse:   Oifig na Punainne  

Láthair:   Baile Átha Cliath/Corcaigh  

Fad:    Ról Buan  

Tuarastal:  Grád F (€37,170 - €55,754) 

Uimhir Thagartha: 18IDUET22 

 

 



 

 

   

• Cinntiú go bhfuil na haontuithe dlí agus rialacháin atá riachtanach chun toilithe, ceadúnais 

agus ceadanna reachtúla le gníomhaireachtaí ábhartha lena n-áirítear ceadúnais oscailte 

bóithre a phróiseáil i bhfeidhm. 

• Bheith i gcomhthadhaill le Ranna Rialtais, leis an gCoimisiún um Rialáil Fóntais, le 

Comhlachtaí Reachtúla, le hAonad an Chladaigh, le hÚdaráis Áitiúla, leis an mBord Pleanála 

srl. 

• Bheith i gcomhthadhaill le Comhairleoirí Dlí/Luachálaithe/Innealtóirí/Agranamaithe agus 

comhairleoirí Gairmiúla eile. 

• Cuidiú le cothabháil agus nuashonrú na dtoilithe, ceadúnas agus ceadanna reachtúla le 

gníomhaireachtaí ábhartha lena n-áirítear bunachair sonraí le haghaidh ceadúnais oscailte 

bóithre, Córais Leictreonacha um Bainistíocht Cáipéisí agus um Chomhdú le haghaidh 

Soláthar Bonneagair.  

• Rioscaí agus fadhbanna a chur in iúl mar is cuí.  

• Comhfhreagras isteach agus amach a phróiseáil i ndáil le toilithe, ceadúnas agus ceadanna 

reachtúla le gníomhaireachtaí ábhartha lena n-áirítear ceadúnais oscailte bóithre.  

• Cumarsáid & comhairleoireacht a dhéanamh ar fud na feidhme Soláthair Bonneagair, ar fud 

an Ghnó níos leithne & le Comhpháirtithe Soláthair seachtracha 

• Bheith i gcomhthadhaill agus ag comhoibriú le: 

o Oifig an POF – Dlí, Bainistíocht Sócmhainní & Inbhuanaitheacht,  

o   

o POO – Oibríochtaí Sócmhainní. 

• Freagrach as gealltanais sláinte agus sábháilteachta a chur chun cinn agus a sheachadadh 

ar fud UÉ agus a shlabhra soláthair, a neartaíonn iompar dearfach agus ag seachadadh 

cuspóirí agus riachtanais sláinte agus sábháilteachta ar na caighdeáin is airde sa tionscal.  

• Tacú le seachadadh Chlár Claochlaithe Uisce Éireann a spreagann torthaí atá ag teastáil 

taobh istigh den Stiúrthóireacht agus a thacaíonn leis na cuspóirí ar fud na heagraíochta. 

• Dualgais eile nuair is gá. 

 
 
Eolas, Scileanna agus Taithí: 
 

• Tá taithí fhollasach ag teastáil ar sheachadadh punainne ó thús deireadh, le taithí ar leith i 

réimse na pleanála punainne. 

• Tá cáilíocht agus / nó creidiúnú ábhartha tríú leibhéal inmhianaithe  

• Tá taithí ábhartha 1 bhliana ar a laghad i ról cosúil san earnáil uisce, fóntais nó in earnálacha 

atá cosúil leo sin inmhianaithe  

• Réamhghníomhach, leis an gcumas a bheith ag obair as do stuaim féin agus le daoine eile 

chun rath ar fheidhmíocht foirne a chinntiú 

• Scileanna cruthaithe bainistíochta ama leis an gcumas tosaíocht a thabhairt agus fanacht 

dírithe 

• Cumas cruthaithe caidrimh mhaith oibre a chruthú agus a fhorbairt chun baint amach 

spriocanna oibre a éascú, chomh maith leis an gcumas gealltanais a fháil ó dhaoine eile.  

• Scileanna sármhaith béil agus scríofa leis an gcumas teachtaireachtaí a chur in iúl ar 

bhealach soiléir gonta 

• Scileanna láidre Ríomhaireachta le heolas oibre maith ar MS Word, Excel, PowerPoint agus 

Outlook 



 

 

   

• Cumas próisis agus nósanna imeachta leantacha a bhunú chun faisnéis a bhailiú agus a 

athbhreithniú 

• Solúbtha maidir le bheith ag obair i dtimpeallacht a bhíonn ag athrú agus an cumas dul i 

dtaithí ar struchtúir oibre, próisis agus riachtanais nua nuair is gá 

•  Réimsí nua foghlama a shainaithint go réamhghníomhach agus faisnéis agus scileanna 

nuafhoghlamtha a úsáid i mbun oibre 

• Caighdeán ard a lorg agus caighdeáin arda oibre a chinntiú. 

 
 

Ba cheart iarratais, lena n-áirítear an Curriculum Vitae reatha, a sheoladh trí 
ríomhphost chuig an seoladh seo a leanas ag lua teideal an phoist agus an uimhir 

thagartha i líne ábhair do ríomhphoist: uiscecareers@water.ie  
 

Is é an 09 Nollaig 2022 an dáta deiridh chun d’iarratas a chur isteach ar an bhfolúntas seo. 
Tabhair faoi deara nach nglacfar le haon iarratas a chuirtear isteach tar éis an dáta deiridh seo. 

 
 

Is fostóir comhdheiseanna é Uisce Éireann. 
 
 

 
 

Táimid tiomanta d'ionad oibre éagsúil agus cuimsitheach a chur ar fáil agus tá straitéis agus creat 
láidir againn ar a dtugtar ibelong chun é seo a chumasú. Is fostóir comhdheiseanna sinn agus 

trínár bpróiseas earcaíochta fáiltímid roimh agus spreagaimid iarratais ó dhaoine a bhfuil suim 
acu agus atá cáilithe go cuí, pé inscne, aois, cine ná cúlra eitneach atá acu, más baill de phobal an 

lucht siúil iad, pé reiligiún ná creideamh, stádas teaghlaigh ná sibhialta, claonadh 
gnéis/féiniúlacht ghnéis ná míchumas atá acu. 
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