
 

 

 
Dleastanasan  
• Riaghladh gnothaichean rianachd làitheil na companaidh agus na h-oifis 
• Stiùireadh phròiseactan, còmhla ris an Stiùiriche Ealain agus luchd-obrach neo-

eisimeileach thairis air diofar phròiseactan, nam measg turasan-cuairt dhealbhan-
cluiche  

• Conaltradh le luchd-ealain, co-riochdairean, ionadan-taisbeanaidh agus com-
pàirtichean eile, agus dèiligeadh le conaltradh sgrìobhte ùr air fad  

• Obair leis an Stiùiriche Ealain air iarrtasan maoineachaidh agus tagraidhean taice 
airson airgead poblach agus do bhuidhnean-maoin eile  

• Conaltradh le com-pàirtichean leithid Alba Chruthachail agus Bòrd na Gàidhlig 
• Cumail smachd air clàran-ama (air pròiseactan agus san oifis) 
• Cumail smachd air cùmhnantan (le taic bhon Stiùiriche Ealain agus Riochdairean neo-

eisimeileach ag obair leis a’ chompanaidh air pròiseactan sònraichte) 
• Cumail smachd air ionmhas na buidhne agus dèanamh cinnteach gu bheil siostaman 

ionmhais èifeachdach gan cleachdadh an-còmhnaidh 
• Conaltradh agus obair còmhla ri luchd-obrach ionmhais neo-eisimeileach leithid 

cunntasair agus oifigear-chunntasan 
• Cumail smachd air buidseatan làitheil (ag obair còmhla ris an Stiùiriche Ealain airson 

dèanamh cinnteach gu bheil targaidean gan coilionadh) 
• Co-òrdanachadh iomairtean margaidheachd (còmhla ri luchd-margaidheachd neo-

eisimeileach agus le taic bhon Stiùiriche Ealain) 
• Cur air dòigh ionadan-taisbeanaidh, àite-fuirich agus siubhal, gu nàiseanta agus gu h-

eadar-nàiseanta (le taic bhon Stiùiriche Ealain agus Riochdairean neo-eisimeileach ag 
obair leis a’ companaidh air pròiseactan sònraichte) 

• Cur ri agus libhrigeadh Roi-innleachd Leasachaidh an Luchd-Èisteachd 
• Ullachadh aithisgean agus phàipearan airson choinneamhan-bùird agus buidhnean-

maoineachaidh 
• Stiùireadh làrach-lìn na companaidh agus làthaireachd sna meadhanan sòisealta 
• Stiùireadh/ùrachadh làrach-lìn na companaidh 
• Dearbh-leughadh conaltraidhean sgrìobhte agus dèanamh cinnteach gu bheil 

pàipearan agus foillseachaidhean mar bu chòir 
• Cumail cluas ri claisneachd mu leasachaidhean poileasaidh cultair agus cothroman 

maoineachaidh 
• Smachd a chumail air pròiseasan tomhais iomchaidh (airson gach pròiseact agus gach 

bliadhna) 
• Dèanamh cinnteach gu bheil a’ chompanaidh a’ cumail ri reachdan riatanach anns a h-

uile roinn, m.e. slàinte is sàbhailteachd, fastadh agus co-ionannachd 

Tiotal Co-òrdanaiche na Companaidh 

Freagairt gu Stiùiriche Ealain 

Uairean/pàigheadh Pàirt-ùine 2 latha san t-seachdain £25,000 pro rata

Latha tòiseachaidh 7mh Faoilleach 2019

Adhbhar na h-obrach Riaghladh coitcheann na companaidh agus cur-an-cèill 
poileasaidh agus lèirsinn an Stiùiriche Ealain

Uairean Dà latha san t-seachdain 10:00 – 18:00  

(làithean rin aontachadh, le cothrom an obair a leudachadh 
gu bhith làn-ùine)
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• Dèanamh cinnteach gu bheil poileasaidhean àrachais iomchaidh aig a’ chompanaidh 
an-còmhnaidh 

Comasan riatanach 

• Comasach air Gàidhlig a bhruidhinn gu fileanta agus a sgrìobhadh 
• Sàr-chomasan planaidh agus eagrachaidh, puingeil is mionaideach 
• Comasach air cothrom a ghlacadh agus gnothaichean a stiùireadh. Comasach air 

ùine a chleachdadh gu h-èifeachdach agus prìomhachasan a chur an òrdugh 

Comasan eile 

• Cur ri tuigse na buidhne air buaidh iomadachd air na h-ealain agus dèanamh cin-
nteach gu bheil gnìomhan na buidhne mothachail air seo 

• Dèanamh cinnteach gu bheileas a’ cumail ri poileasaidhean agus cleachdaidhean na 
buidhne, gu h-àraid a thaobh Co-ionannachd Chothroman agus Slàinte is Sàbhail-
teachd 

• Sùbailteachd ann a bhith ag obair a dh’ionnsaidh amasan is adhbharan na buidhne 
agus deònach dleastanasan reusanta eile a ghabhail os làimh 

• Dèiligeadh le sàr-mhodh ris a’ mhòr-shluagh agus le gnìomhachasan eile 
• Seasamh a-steach airson cho-obraichean ma dh’èireas feum 
• Lìonra-conaltraidh Theatre Gu Leòr a leudachadh 
• Obair a chum maith Theatre Gu Leòr an-còmhnaidh 

Addendum 
• Thèid cothroman trèanaidh a thabhann do Cho-òrdanaiche na Companaidh mar a 

tha iomchaidh agus a rèir buidseat trèanaidh na companaidh 

An neach a thathas a’ sireadh 

Riatanach Na buannachd

Eòlas • Gàidhlig fhileanta – labhairt is 
sgrìobhte 

• Eòlas air rianachd ealain 
• Eòlas air maoineachadh ealain ann 

an Alba 
• Eòlas air buidhnean-ealain ann an 

Alba agus san Rìoghachd 
Aonaichte 

• Eòlas air gluasadan ann 
am poileasaidh cultair  

• Eòlas bunaiteach air 
margaidheachd, maoin-
taic agus stiùireadh ealain 
airson buidheann bheag 
ealain 

Obair roimhe • Eòlas air rianachd ealain no 
thachartasan (ceòl, dannsa no 
dràma na buannachd)  

• Sgilean ionmhais agus comasan 
cunntasan a chumail agus 
aithisgean a dhèanamh air 
buidseatan  

• Eòlas air sgrìobhadh iarrtasan 
maoineachaidh agus aithisgean 
ionmhais airson bhuidhnean-maoin

• Cumail smachd air stòr-
data  

• Eòlas air siubhal, ionadan 
is àite-fuirich a chur air 
dòigh airson chuairtean 
eadar-nàiseanta 

• Eòlas air siubhal, ionadan 
is àite-fuirich a chur air 
dòigh airson chuairtean 
ann an Alba 

• Eòlas air cùmhnantan  
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Teisteanasan/  

Trèanadh

• Ceum-oilthigh no teisteanas co-
ionann agus sàr-eòlas air sgilean 
leughaidh agus àireamhachd 

Sgilean • Eòlas dearbhte air rianachd agus 
sàr-chomasan eagrachaidh 

• Comas a bhith obair leat fhèin, a’ 
gabhail ri cothroman agus a’ cur 
prìomhachasan ann an òrdugh 

• Conaltradh èifeachdach labhairt is 
sgrìobhte, agus comas air dearbh-
leughadh 

• Comas Gàidhlig agus Beurla a 
sgrìobhadh gu gramataigeach is gu 
grinn  

• Comas a bhith a’ freagairt mar bu 
chòir air an fhòn agus aghaidh ri 
aghaidh  

• Sgilean word processing  
• Eòlas air prògraman Mac agus MS 

gu h-àraid Word agus Excel   
• Tuigse air margaidheachd 
• Sàr-sgilean coimpiutaireachd 
• Comas a bhith ag obair às aonais 

smachd no stiùir bho latha gu latha 

• Comasan a thaobh 
cothromachadh-
chosgaisean agus 
phrionnsabalan 
cunntasachd 

Buadhan •   Ciùineas ann an suidheachaidhean 
duilich  

•   Sgilean eagrachaidh agus 
brosnachaidh 

• Conaltradh ìmpidheach 
agus eòlas dearbhte air 
barganachadh 
soirbheachail 
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