AGUISÍN

Aguisín a ghabhann leis an nglao ar léiriú spéise le haghaidh baill foirne ar conradh sna
grúpaí feidhme agus sna próifílí seo a leanas:

Leathanach 1
I ndiaidh
EPSO/CAST/P/21/2019 Profléitheoirí – Grúpa Feidhme III
EPSO/CAST/P/22/2019 Aistritheoirí – Grúpa Feidhme IV
Cuirtear isteach
EPSO/CAST/P/23/2022 Bainistiú Foirgneamh – Gníomhaire lóistíochta agus teicniúil
Grúpa Feidhme II
EPSO/CAST/P/24/2022 Bainistiú Foirgneamh – Speisialtóir tógála foirgneamh Grúpa
Feidhme III
EPSO/CAST/P/25/2022 Bainistiú Foirgneamh – Innealtóir / Ailtire Grúpa Feidhme IV

Tabhair d’aire:
Tabhair do d'aire go bhfuil cóid theicniúla sna próifílí sin chun speisialtóireachtaí
teicniúla a shainaithint i ngach grúpa feidhme agus i ngach réimse speisialta, féach lch. 6
agus ina dhiaidh. Iarrtar ar iarrthóirí na cóid seo a úsáid sna foirmeacha iarratais (más
infheidhme, faoin gclib ‘Taithí Ghairmiúil’ agus/nó ‘Oideachas agus Oiliúint’) chun aird
a tharraingt ar scileanna áirithe agus cur síos á dhéanamh acu ar a dtaithí ghairmiúil.
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Leathanach 7
Faoi bhun
IARSCRÍBHINN I – DUALGAIS
Cuirtear isteach
BAINISTIÚ FOIRGNEAMH – GNÍOMHAIRE LÓISTÍOCHTA AGUS TEICNIÚIL
(GRÚPA FEIDHME II)
Seo a leanas roinnt speisialtóireachtaí teicniúla faoin bpróifíl sin:
Tacaíocht lóistíochta a thabhairt, aistrithe a chomhordú, trealamh a bhainistiú,
maoirseacht a dhéanamh ar ghlanadh agus é a fhíorú; maoirseacht ar chothabháil
theicniúil; gníomhaire deisce cabhraí foirgneamh (riarthóir teicniúil).
Ní hionann na príomhdhualgais i ngach seirbhís i gcónaí, ach is féidir go mbeidh siad seo
orthu:
• Déileáil le hiarrataí ar chúnamh teicniúil, a chinntiú go ndéanfar monatóireacht, pleanáil
agus obair leantach éifeachtúil ar idirghabhálacha teicniúla
• Glanadh: rialú cáilíochta, comhaontú ar leibhéal seirbhíse (KPI), idirghabhálacha a
sceidealú, comhaontú faoi mhodheolaíocht agus próiseas glantacháin
• Bainistíocht dramhaíola: sonraisc a sheiceáil, fardal dramhaíola bliantúil
• Spásanna oifige (oifigí) a leithdháileadh i bhfoirgnimh, trí phleananna a tharraingt suas,
cuairteanna ar an láthair a dhéanamh, tograí a tharraingt suas chun spásanna oifige a athleithdháileadh, etc.
• Bainistiú trealaimh (fardal, troscán, soláthairtí)
• Aistrithe daoine agus a gcuid giuirléidí a chomhordú
• Na seirbhísí teicniúla (na cuideachtaí teileachumarsáide, lucht aistrithe) a chur ar an
eolas faoi athruithe ar leithdháileadh oifigí
• Cuidiú a thabhairt i dtaca le bainistiú teicniúil, riaracháin agus (i bpáirt) bainistiú
airgeadais conarthaí seirbhísí a bhaineann le cothabháil agus/nó le suiteáil
• Cuidiú a thabhairt i dtaca le cothabháil theicniúil agus le dea-bhail fhoriomlán na
bhfoirgneamh
• Cuidiú a thabhairt i dtaca le bainistiú oibríochtúil agus riaracháin na gceadanna
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comhshaoil, dheimhniúchán comhshaoil agus fuinnimh na bhfoirgneamh, cuidiú a
thabhairt i dtaca le Scéim um Éiceabhainistíocht agus um Éiciniúchóireacht (EMAS).
BAINISTIÚ FOIRGNEAMH – SPEISIALTÓIR FOIRGNEAMH (GRÚPA FEIDHME
III)
Seo a leanas roinnt speisialtóireachtaí teicniúla faoin bpróifíl sin:
Oibreacha struchtúrach: Ailtireacht, dearadh intí, athchóiriú agus bailchríochnú, struchtúr;
Bainistiú Teicnící Speisialta: Gnéithe meicniúla agus ardaitheoirí, hiodrálaic, pluiméireacht;
Bainistiú Tionscadal agus Saoráidí: Córas bainistithe foirgneamh, tógáil, bainistiú láithreán,
forbairt réadmhaoine agus éadálacha, bainistiú saoráidí - saothrú, córas bainistithe cothabhála,
dearadh ríomhchuidithe a dtacaítear leis le grafaicí, samhaltú faisnéise foirgneamh a dtacaítear
leis le grafaicí;
Bainistiú fuinnimh agus comhshaoil: Leictreachas meánvoltais agus ísealvoltais, sonraí agus
dearadh cáblúcháin, téamh-aeráil-aerchóiriú, bainistiú comhshaoil agus fuinnimh i
bhfoirgnimh, deimhniúchán comhshaoil agus fuinnimh i bhfoirgnimh, an Scéim um
Éiceabhainistíocht agus um Éiciniúchóireacht (EMAS), rialú cáilíochta aeir agus uisce;
Bainistiú sláinte agus sábháilteachta: Infreastruchtúr slándála, infreastruchtúr sábháilteachta
dóiteáin, an tsábháilteacht agus an tsláinte a chomhordú, comhairleoireacht faoi cosc;
Ní hionann na príomhdhualgais i ngach seirbhís i gcónaí, ach is féidir go mbeidh siad seo
orthu:
• Dualgais feidhmiúcháin agus mhaoirseachta a bhaineann le cúram agus cothabháil
foirgneamh
• Dualgais feidhmiúcháin agus mhaoirseachta a bhaineann le tomhaltas fuinnimh agus
sreabhán i bhfoirgnimh
• Dualgais feidhmiúcháin agus mhaoirseachta a bhaineann le pleananna foirgneamh nó
córais foirgneamh a shuiteáil nó a athshuiteáil, páirt a ghlacadh i nósanna imeachta
soláthair poiblí a ullmhú agus a eagrú, sonraíochtaí tionscadal a ullmhú, conarthaí creata
agus sonracha a ullmhú
• Straitéisí agus pleananna tionscadal a ullmhú, rialú cáilíochta a eagrú, riosca (a
d'fhéadfadh a bheith ann) a shainaithint agus anailísiú a dhéanamh air agus gníomhartha
laghdúcháin rioscaí a chur chun feidhme, tuairisc a thabhairt ar stádas an tionscadail,
modhnuithe/athruithe a bhainistiú le linn an tionscadail
• Obair feidhmiúcháin agus mhaoirseachta i dtaca leis an lóistíocht a bhaineann leis na
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gníomhaíochtaí thuas
• Obair feidhmiúcháin agus mhaoirseachta a chomhordú agus a leanúint i dtaca le
cothabháil feistí agus cothabháil foirgneamh ar an láithreán
• Gníomhaíochtaí deartha agus tógála a leanúint a bhaineann le tionscadail le haghaidh
foirgnimh nua nó foirgnimh atá ann cheana
• Cuidiú a thabhairt do bhainisteoirí treoirthionscadail i dtaca le hábhair a bhaineann le
clár tionscadal, le buiséad tionscadal agus le pleanáil ghníomhaíochtaí
• Cuidiú a thabhairt i dtaca le cúraimí bunúsacha/athfhillteacha a dhéanamh maidir le
glacadh le foirgnimh nua agus/nó le suiteálacha teicniúla nua
• Cuidiú a thabhairt do bhainisteoirí treoirthionscadail i dtaca le rialú na dtáirgí
insoláthartha (ó chéim thosaigh an deartha go dtí na céimeanna ‘tógtha’)
• Cuidiú a thabhairt do bhainisteoirí treoirthionscadail i dtaca le glacadh le foirgnimh nua
agus/nó le suiteálacha teicniúla nua
• Samhaltú Faisnéise Tógála (BIM) agus Próisis Deartha Ríomhchuidithe (CAD) a
bhainistiú agus a chur chun feidhme
• Dualgais feidhmiúcháin agus mhaoirseachta a bhaineann leis an tsábháilteacht, leis an
tsláinte agus le gnéithe den chosc
• Obair leantach agus nuashonrú a dhéanamh ar cheadanna comhshaoil, ar chomhlíontacht
dlíthiúil foirgneamh, ar dheimhniúcháin chomhshaoil agus fuinnimh na bhfoirgneamh
agus ar Scéim um Éiceabhainistíocht agus um Éiciniúchóireacht EMAS; sonraíochtaí i
dtaca le ‘Soláthar Poiblí Glas’ a dhréachtú.
BAINISTIÚ FOIRGNEAMH - INNEALTÓIR / AILTIRE (GRÚPA FEIDHME IV)
Seo a leanas roinnt speisialtóireachtaí teicniúla faoin bpróifíl sin:
Tionscadail: Ailtireacht, cothabháil agus bailchríochnú, struchtúir, córas bainistithe
foirgneamh, córas bainistithe cothabhála, bainistiú tionscadal foirgneamh, forbairt
réadmhaoine agus éadálacha, Bainistiú Faisnéise Foirgnimh (BIM);
Cothabháil/Bainistiú Saoráidí: Leictreachas meánvoltais agus ísealvoltais, téamh-aeráilaerchóiriú, gnéithe meicniúla agus ardaitheoirí, hiodrálaic agus pluiméireacht;
Sláinte agus sábháilteacht: Infreastruchtúr slándála, infreastrichtúr sábháilteachta dóiteáin,
sábháilteacht agus sláinte a chomhordú, comhairleoireacht faoi cosc, deimhniúchán
comhshaoil agus fuinnimh i bhfoirgnimh, Scéim um Éiceabhainistíocht agus um
Éiciniúchóireacht EMAS;
Ní hionann na príomhdhualgais i ngach seirbhís i gcónaí, ach is féidir go mbeidh siad seo
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orthu:
Gníomhaíochtaí i réimse na dTionscadal:
• Staidéir, tógáil, agus leagan amach foirgneamh a bhainistiú agus a leanúint
• Tionscadail réadmhaoine a dhearadh, a gcur i gcrích a bhainistiú le linn gach céime agus
i dtaca le gach gné díobh (teicniúil, riarachán, airgeadas, buiséadach) glacadh earraí san
áireamh
• Pleanáil fardal, tógálacha agus síntí foirgnimh a chinntiú bunaithe ar mheasúnuithe ar
riachtanais réadmhaoine i dtaca le dromchlaí, daingneáin, trealamh, iontaofacht, etc.
Gníomhaíochtaí i réimse na Cothabhála / Bainistíochta saoráidí
• Staidéir leagan amach, oibriú (cothabháil), iontaofacht foirgneamh agus a dtrealamh a
bhainistiú agus a leanúint
• Meastóireacht a dhéanamh ar riachtanais réadmhaoine i dtaca le dromchlaí, daingneáin,
trealamh, iontaofacht, etc.
• Bainistiú a dhéanamh ar chur chun feidhme an phróisis maidir le Samhaltú Faisnéise
Foirgneamh (BIM).
Gníomhaíochtaí i réimse na Sláinte agus na Sábháilteachta
• Gnéithe sláinte agus sábháilteachta a bhainistiú agus a leanúint le linn staidéar, le linn
oibreacha agus le linn oibríochta (tionscadail agus cothabháil)
• Dualgais feidhmiúcháin agus mhaoirseachta i dtaca leis an tsábháilteacht, leis an tsláinte
agus leis an gcosc.
Cúraimí ginearálta is infheidhme maidir le gach cineál gníomhaíochtaí
• Buiséid, comhaid theicniúla agus riaracháin, sonraíochtaí agus conarthaí a ullmhú a
chumhdaíonn earnáil a ghníomhaíochta
• Páirt a ghlacadh i gcaibidlíocht theicniúil agus airgeadais
• An obair a chomhordú mar ionadaí an chliaint
• Comhairle a thabhairt don ordlathas maidir le gach ábhar a bhaineann le réimse na
gníomhaíochta
• Comhaid atreorúcháin na n-institiúidí Eorpacha a chur i láthair agus obair leantach a
dhéanamh ina leith
• Faisnéis agus aon doiciméadacht a bhaineann le réimse na gníomhaíochta a eagrú agus a
bhainistiú
• Bainistiú agus comhordú a dhéanamh ar cheadanna comhshaoil, ar chomhlíontacht
dhlíthiúil foirgneamh, ar dheimhniúcháin chomhshaoil agus fuinnimh na bhfoirgneamh
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agus ar Scéim um Éiceabhainistíocht agus um Éiciniúchóireacht EMAS, sonraíochtaí i
dtaca le ‘Soláthar Poiblí Glas’ a dhréachtú.
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CÓID SPEISIALTA
Tá na cóid seo a leanas ceaptha (na cóid chéanna sna teangacha uile) chun sainaithint na
n-iarrthóirí a bhfuil na scileanna teicniúla sonracha acu a éascú. Iarrtar ar iarrthóirí na
cóid sin a úsáid sna foirmeacha iarratais (más infheidhme, faoin TÁB ‘Taithí
Ghairmiúil’ agus/nó ‘Oideachas agus Oiliúint’) chun aird a tharraingt ar scileanna
áirithe agus cur síos á dhéanamh acu ar a dtaithí ghairmiúil. Feadfaidh iarrthóirí roinnt
cód a úsáid ag brath ar a gcúlra. Déanfar na scileanna sin a mheas le linn an phróisis
roghnúcháin.
EPSO/CAST/P/23/2021 Bainistiú Foirgneamh – Gníomhaire lóistíochta agus teicniúil
Grúpa Feidhme II
Na cóid speisialtóireachta atá le húsáid, más infheidhme:
• [CClea] Maoirseacht ar ghlanadh
• [CHelp] Deasc cabhrach teicniúla
• [CLog] Gníomhaire lóistíochta
EPSO/CAST/P/24/2021 Bainistiú Foirgneamh – Speisialtóir tógála foirgneamh Grúpa
Feidhme III
Oibreacha struchtúrach - Na cóid speisialtóireachta atá le húsáid, más
infheidhme:
• [TArch] Ailtireacht, dearadh intí
• [TRef] Athchóiriú agus bailchríochnú
• [TStru] Struchtúr
Teicnící speisialta - Na cóid speisialtóireachta atá le húsáid, más infheidhme:
•
•
•
•
•
•
•
•

[TElec] Leictreachas meánvoltais agus ísealvoltais
[TDaCa] Sonraí agus dearadh cáblúcháin
[THvac] Téamh-Aeráil-Aerchóiriú
[TIsec] Infreastruchtúr slándála
[TIfir] Infreastruchtúr sábháilteachta dóiteáin
[TMeca] Gnéithe meicniúla agus ardaitheoirí
[THydr] Hiodrálaic, Pluiméireacht
[TIbms] Córas Bainistithe foirgneamh

Bainistiú Tionscadal agus Saoráidí - Na cóid speisialtóireachta atá le húsáid, más
infheidhme:
• [TCstr] Tógáil, bainistiú láithreán
• [TReal] Forbairt réadmhaoine agus ceannacháin
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•
•
•
•

[TFm] Bainistiú saoráidí - saothrú
[TImms] Córas Bainistithe Cothabhála
[TGcad] Dearadh ríomhchuidithe a dtacaítear leis le grafaicí
[TGbim] Samhaltú faisnéise foirgneamh a dtacaítear leis le grafaicí

Bainistiú fuinnimh agus comhshaoil - Na cóid speisialtóireachta atá le húsáid, más
infheidhme:
• [TEnvi] Bainistiú comhshaoil agus fuinnimh i bhfoirgnimh
• [TEcem] Deimhniúchán comhshaoil agus fuinnimh na bhfoirgneamh, an
Scéim um Éiceabhainistíocht agus um Éiciniúchóireacht (EMAS),
• [TEqaw] Rialú cáilíochta aeir agus uisce
Bainistiú sláinte agus sábháilteachta - Na cóid speisialtóireachta atá le húsáid,
más infheidhme:
• [HSafe] An tsábháilteacht agus an tsláinte a chomhordú
• [TCouns] Comhairleoireacht faoi cosc
EPSO/CAST/P/25/2021 Bainistiú Foirgneamh – Innealtóir / Ailtire Grúpa Feidhme IV
Bainistiú foirgneamh - Tionscadal Na cóid speisialtóireachta atá le húsáid, más
infheidhme:
[PArch] Ailtireacht
[PRef] Athchóiriú agus bailchríochnú
[PStru] Struchtúr
[PElec] Leictreachas meánvoltais agus ísealvoltais
[PHvac] Téamh-Aeráil-Aerchóiriú
[PIsec] Infreastruchtúr slándála
[PIfir] Infreastruchtúr sábháilteachta dóiteáin
[PMeca] Gnéithe meicniúla agus ardaitheoirí
[PHydr] Hiodrálaic, Pluiméireacht
[PIbms] Córas Bainistithe foirgneamh
[PBprm] Bainistiú tionscadal foirgníochta
[PEnvi] Speisialtóir comhshaoil agus fuinnimh maidir le foirgnimh
[PEcem] Deimhniúchán comhshaoil agus fuinnimh foirgneamh, an
Scéim um Éiceabhainistíocht agus um Éiciniúchóireacht (EMAS), rialú
cáilíochta aeir agus uisce
• [PReal] Réadmhaoin
• [PBIM] Bainistiú Faisnéise Foirgneamh

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bainistiú foirgneamh - Cothabháil/Bainistiú saoráidí - Na cóid speisialtóireachta
atá le húsáid, más infheidhme:
• [MArch] Ailtireacht
• [TRef] Athchóiríú agus bailchríochnú
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[MStru] Struchtúr
[MElec] Leictreachas meánvoltais agus ísealvoltais
[MHvac] Téamh-Aeráil-Aerchóiriú
[MIsec] Infreastruchtúr slándála
[MIfir] Infreastruchtúr sábháilteachta dóiteáin
[MMeca] Gnéithe meicniúla agus ardaitheoirí
[MHydr] Hiodrálaic, Pluiméireacht
[MIbms]Córas Bainistithe foirgneamh
[MImms]Córas Bainistithe Cothabhála
[MEnvi] Speisialtóir chomhshaoil agus fuinnimh maidir le foirgnimh
[MEcem] Deimhniúchán comhshaoil agus fuinnimh foirgneamh, an
Scéim um Éiceabhainistíocht agus um Éiciniúchóireacht (EMAS), rialú
cáilíochta aeir agus uisce
• [MReal] Réadmhaoin
• [MBIM] Bainistiú BIM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gnéithe sábháilteachta agus sláinte a chomhordú - na cóid speisialtóireachta atá
le húsáid, más infheidhme:
•
•
•
•
•

[HSafe] Gnéithe sábháilteachta agus sláinte a chomhordú
[HCouns1] Comhairleoir coisc, an chéad leibhéal
[HErgo] Comhairleoir coisc maidir leis an eirgeanamaíocht
[HPsych] Comhairleoir coisc maidir le gnéithe síceasóisialta
[HHyg] Comhairleoir coisc maidir le sláinteachas oibre

Beidh feidhm ag prionsabail uile eile an ghlao mutatis mutandis le Grúpaí Feidhme II,
III, agus IV Bainistithe Foirgneamh.
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