
 

 

   

 

 

 
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 an toiliú agus an cead ábhartha ag teastáil chun pleananna, cláir agus tionscadail a sholáthar 
faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt agus a bhaineann leis an reachtaíocht Náisiúnta agus 
Eorpach. Oibreoidh an Speisialtóir Timpeallachta/ Éiceolaíochta i gcomhar le pearsanra 
inmheánach agus seachtrach, faoi stiúir an Bhainisteora Tionscadail Timpeallachta, chun 
gníomhaíochtaí toilithe réamh-phleanála agus iar-phleanála a bhainistiú chun cuspóirí gnó a 
bhaint amach. Beidh tábhacht ar leith ag baint le caidrimh a bhunú le soláthraithe seirbhíse tríú 
páirtí sa ról seo, chomh maith le haschuir cháilíochta a thiomáint i gcomhréir le cuir chuige 
bunaithe. 
 
 
Príomhdhualgais agus Freagrachtaí: 
 

• Straitéisí, beartais agus nósanna imeachta timpeallachta a chur i bhfeidhm le cabhrú le 
soláthar tráthúil agus cost-éifeachtúil pleananna, clár agus tionscadal laistigh d’Uisce 
Éireann. 

• Barr feabhais a bhaint amach i gcáilíocht na gcaighdeán agus na nósanna imeachta 
aontaithe agus comhlíontacht a chinntiú leis na caighdeáin agus na próisis seo trí 
sholáthraithe seirbhíse tríú páirtí chun go gcuirfí feabhas leanúnach ar mheasúnuithe 
timpeallachta agus éiceolaíochta laistigh den chóras pleanála reachtúil, ach gan a bheith 
teoranta chuige. 

• Sainchomhairle theicniúil thimpeallachta a chur ar fáil, lena n-áirítear athbhreithnithe ar 
Thuairiscí Measúnachtaí Tionchair Timpeallachta/ Ráitis Tionchair Natura atá ullmhaithe 
ag soláthraithe seirbhíse tríú páirtí le cur faoi bhráid an údaráis phleanála ábhartha. 

• Mar chuid de na hathbhreithnithe, cáilíocht agus leanúnachas a chinntiú, lena n-áirítear 
rialú doiciméad ábhartha agus nósanna imeachta cumarsáide. 

• An riachtanas a bhaineann le nuálaíocht nó le feabhas maidir le réitigh mhalartacha 
laistigh de na próisis nó na gníomhaíochtaí atá ann cheana a shainaithint agus a chur 
chun cinn.  

• Sainchomhairle a thabhairt, nó tacaíocht a thabhairt don tsainchomhairle a thugtar do 
Bhainisteoirí Clár agus Punainne maidir le cúrsaí timpeallachta m.sh. An Treoir um 
Measúnacht Tionchair Timpeallachta, An Treoir maidir le Gnáthóga, An Chreat-Treoir 
Uisce agus Gníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Ísealcharbóin.  

• An Bainisteoir Tionscadail Timpeallachta a chur ar an eolas faoi rioscaí agus faoi 
fhadhbanna más cuí. 

An Ról:  Speisialtóir Timpeallachta/ Éiceolaíochta 
Réimse:   Soláthar Bonneagair   

Feidhm:  WSP  

Láthair:   Gach Réigiún (ag teastáil lá amháin in aghaidh na 

   seachtaine in Oifig Bhaile Átha Cliath) 

Fad:    Ról Buan 

Tuarastal:   Grád D (€55,937 - €83,905) 

Uimhir Thagartha: 17IDUET22 

   

 



 

 

   

• Freagrach as scanadh a dhéanamh ar a bhfuil le teacht chun riachtanais reachtúla 
náisiúnta agus AE sa bhreis a bhaineann leis an timpeallacht a shainaithint. 

• Caidrimh a bhunú agus a choimeád le príomhpháirtithe leasmhara maidir le réimse 
leathan ceisteanna tábhachtacha timpeallachta maidir le soláthar uisce agus soláthar 
bonneagair uisce.  

• Obair a dhéanamh go dlúth le pearsanra áirithe in Uisce Éireann chun tuiscint a fháil ar 
na riachtanais ghnó atá ann faoi láthair. 

• Caidrimh éifeachtacha oibre a fhorbairt agus a chur chun cinn le feidhmeanna eile laistigh 
d’Uisce Éireann, lena n-áirítear an phleanáil, cúrsaí dlíthiúla agus cead slí, ach gan a 
bheith teoranta dóibh siúd amháin. 

• Tuiscint ar na riachtanais reachtúla ar fad a choimeád ar bhonn leanúnach le haghaidh 
na measúnachta timpeallachta agus éiceolaíochta. 

• Scileanna agus saineolas a fhorbairt agus a chothabháil go gníomhach ar fud na 
ndisciplíní éiceolaíochta agus timpeallachta. 

• Dualgais eile a chur i gcrích de réir mar a bhíonn siad ag teastáil ó Uisce Éireann. 
 
 
Eolas, Scileanna agus Taithí:  
  

• Taithí ábhartha léirithe ar ghníomhaíochtaí timpeallachta agus éiceolaíochta, lena n-
áirítear Measúnacht Tionchair Timpeallachta (MTT), Measúnacht Chuí (MC) agus 
Measúnacht Tionchair Éiceolaíochta (MTÉ) maidir le soláthar pleananna agus tionscadal.  

• Tá cáilíocht agus / nó creidiúnú ábhartha tríú leibhéal inmhianaithe   

• Tá taithí 5 bliana ar a laghad san earnáil uisce, fóntais nó in earnálacha atá cosúil leo sin 
inmhianaithe  

• Cumas a bheith ionat comhpháirtíochtaí straitéiseacha éifeachtacha a fhorbairt agus a 
chothabháil le príomhpháirtithe leasmhara ar bhonn inmheánach nó seachtrach  

• Cuntas teiste cruthaithe maidir le déileáil le ceisteanna casta, go réamhghníomhach agus 
go pras, chomh maith leis an gcumas faisnéis chasta a chur in iúl do dhaoine eile 

• Duine atá spreagtha, a mbíonn ardchaighdeán proifisiúntachta ag baint lena c(h)uid oibre 
agus é léirithe acu gur féidir leo torthaí a bhaint amach 

• Scileanna iontacha anailíse agus cumas anailís a dhéanamh ar fhadhbanna agus ar 
ghnéithe feabhais féideartha, agus iad a shainaithint, chomh maith le réitigh a mholadh 
agus a chur i bhfeidhm 

• Inoiriúnaitheacht agus cumas fócas agus treo a athrú le bheith ag teacht le straitéis agus 
le riachtanais ghnó a léiriú. 

• Réimsí nua feabhais a shainaithint go réamhghníomhach agus faisnéis agus scileanna 
nuafhoghlamtha a úsáid i mbun oibre. 

 
 
 
 

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. 
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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. 

 
 


