
 

 

 

OIFIGIGH FEIDHMIÚCHÁIN BUAN AG TEASTÁIL 

Is comhlacht reachtúil é Údarás Uchtála na hÉireann (ÚUÉ) a bunaíodh ar an 1ú Samhain 2010 agus is 

é an tAcht Uchtála 2010 an reachtaíocht atá mar bhonn agus thaca ag an Údarás. 

Is é an bunchuspóir atá againn ná “A chinntiú go soláthrófar na caighdeáin is airde agus is féidir de 

sheirbhísí a bhaineann le huchtú, ar feadh an phróisis uchtála ar feadh an tsaoil, ar mhaithe le leas na 

leanaí mar an chéad chuspóir agus an príomhchuspóir” 

Tá fás suntasach ag teacht ar an ÚUÉ agus é ag glacadh le feidhmeanna nua agus forleathnaithe mar 

thoradh ar an Reachtaíocht Eolas Breithe agus Rianaithe nua. 

Tá an ÚUÉ ag iarraidh Oifigigh Feidhmiúcháin bhuana a earcú inár nAonad Réitigh, atá lonnaithe i 

nDroichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4. Tá obair chumaisc ar fáil leis na poist seo faoi réir chineál 

na ndualgas. 

Táthar ag súil go mbeidh an tOifigeach Feidhmiúcháin san Aonad Réitigh freagrach as tascanna agus 
go nglacfaidh sé úinéireacht orthu agus go dtabharfar chun críche iad go sásúil trí eagrú, 
leithdháileadh agus maoirsiú éifeachtach na hoibre. Tá éagsúlacht ag baint leis an ról bainistíochta 
sóisearach seo agus éilíonn sé go mbeadh an sealbhóir róil solúbtha, in ann oibriú de réir 
spriocdhátaí teann agus a bheith tiomanta do thorthaí ardchaighdeáin a sheachadadh. Cé go bhfuil 
sé teicniúil go príomha, féadfaidh roinnt gnéithe riaracháin a bheith san áireamh sa ról seo freisin a 
bhaineann le forbairt feidhmchlár, soláthar, comhlíonadh agus measúnú ar thionscadail, srl. 
 
Tá scála tuarastail an OF idir €33,812 agus €56,127 in aghaidh na bliana (lena n-áirítear dhá incrimintí 
fadtéarmacha) ar feadh seachtain 35 uair. 
 
Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh pá tosaigh ag an íosphointe den scála de réir Ciorclán an 
Rialtais E100/8/82. D’fhéadfadh go mbeadh cúinsí eisceachtúla i gceist maidir le hiarratasóirí a bhfuil 
seirbhís reatha acu sa Státseirbhís/Seirbhísí Poiblí. 
 
Saoire Bhliantúil: 23 lá in aghaidh na bliana ar bhonn seachtaine cúig lá agus gan laethanta saoire 

poiblí a áireamh.  

Cuireann Údarás Uchtála na hÉireann pacáiste sochair den scoth ar fáil lena n-áirítear scéim pinsean 

ranníocach agus an deis le haghaidh tuilleadh oiliúint agus forbairt. 

 
Dáta Deiridh: 12 meán lae Dé Luain 17ú Aibreán 2023 
 
Tabhair faoi deara le do thoil, cé go bhféadfadh iarratasóirí riachtanais incháilitheachta an chomórtais 

a chomhlíonadh, meastar go bhfuil an líon a dhéanfaidh iarratas ar an bpost chomh mór sin nach 

mbeadh sé praiticiúil gach duine a chuir faoi agallamh. 


