
Cuntasóir Cúnta 

An Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta cpt (GAT) 

Grád Oifigeach Feidhmiúcháin 
 

Tá iarratais á lorg anois do phost mar Chuntasóir Cúnta sa Ghníomhaireacht Airgeadais 

Tithíochta cpt (GAT). Tá Oifig GAT i Lár Chathair Bhaile Átha Cliath. 

 
Is é 3.00 i.n. Dé Déardaoin, an 28 Samhain 2019 an spriocdháta le hiarratais a bheith 
faighte. 

 
CÚLRA 

Is comhlacht poiblí faoi choimirce an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil í an 

Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta cpt (GAT). Is é an tAire Tithíochta, Pleanála agus 

Rialtais Áitiúil a cheapann bord GAT, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

Tá dáréag comhalta ar an mbord. Tá foireann GAT coibhéiseach le sé bhall foirne déag 

lánaimseartha (FTEnna).   

 

Is é príomhchúram GAT iasachtaí a thabhairt d’údaráis áitiúla, do chomhlachtaí ceadaithe 

tithíochta, agus d’Institiúidí Ardoideachais (IOnna) le haghaidh tithíochta agus chun críocha 

bainteacha, agus le cistí a fháil ar iasacht nó a thiomsú leis na hiasachtaí sin a chur ar fáil. 

Tá leabhar iasachtaí gan íoc de luach €4.0 billiún ag GAT faoi láthair. 

 

Tá dhá fhoireann ag GAT - Seirbhísí Corparáideacha GAT agus Seirbhísí Iasachta GAT. 

Beidh an Chuntasóir Cúnta mar chuid d’fhoireann Sheirbhísí Corparáideacha GAT. 

 
AN RÓL 
 

Ag tuairisciú don Chuntasóir Airgeadais, oibreoidh an t-iarratasóir a n-éireoidh leis nó léi 

go comhoibríoch ar Fhoireann Sheirbhísí Corparáideacha GAT. 

 

Glacfaidh an t-iarratasóir idéalach úinéireacht as tascanna go gcríochnófar iad go sásúil. 

Ba chóir ardscileanna eagraíochtúla agus cumarsáide bheith aige nó aici le riachtanais an 

róil a chomhlíonadh. Ba chóir dó/di fócas a choinneáil ar dhéileáil le custaiméirí ar bhealach 

éifeachtach, éifeachtúil agus ómósach. Beidh sé/sí in ann eolas airgeadais agus eolas eile 

a asbhaint, a léamh agus anailís a dhéanamh air. Léireoidh sé/sí toilteanas scileanna nua 

a fhoghlaim agus a shealbhú ar bhonn leanúnach. Tá scileanna láidre TF agus taithí ar 

Exchequer Enterprise inmhianaithe freisin ach níl siad riachtanach. 

  



PRÍOMHDHUALGAIS 
 

• In ann pleanáil agus eagrú le cuspóirí, spriocanna agus aidhmeanna a bhaint 

amach. 

• Imreoir foirne a rachaidh i gcomhairle go dlúth le baill den bhfoireann 

cuntasaíochta, ag cur eolais airgeadais ábhartha do riachtanais oibríochtúil GAT 

ar fáil. 

• Bailiú eolais le haghaidh tuairisciú bainistíochta ag deireadh na míosa agus ag 

deireadh na bliana agus próisis an Phlean Corparáidigh 5-bliana. 

• Ullmhú eolais le haghaidh páipéar cinnidh do chruinnithe an Bhoird agus an 

Choiste  Iniúchóireachta. 

• Gnóthaíocht státchiste. 

• Tuairisceáin reachtúla bhliantúla chuig Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim agus an 

Oifig um Chlárú Cuideachtaí. 

• Tuairisceáin thréimhsiúla rannacha  agus an Phríomh-Oifig Staidrimh. 

• Cláir chomhardaithe, bainc, sócmhainne seasta agus mórleabhair ainmniúil a 

réitiú  le chéile. 

• Tabhairt faoi chothabháil  agus  riarachán  párolla foirne agus pinsin agus 

ceisteanna bainteach leo. 

• Tuairisceáin chomhlíontacht cánach. 

 
RIACHTANAIS 
 

Cáilíochtaí Riachtanacha 

• Teicneoir cuntasaíochta cáilithe agus/nó céim.   

• Taithí shuntasach ábhartha ar leibhéal cuí. 
 

Scileanna Riachtanacha agus Taithí Riachtanach 

• Scileanna láidre réitithe fadhbanna le cumas obair go maith faoi bhrú agus 

spriocanna a bhaint amach mar atá riachtanach. 

• Scileanna láidre anailíse agus réitigh fadhbanna agus cumas tascanna a chur i 

gcrích go hiomlán. 

• Cumas cur le hathbhreithniú ar cur i bhfeidhm na gcórais bainistíochta 
airgeadais, na dtionscadail uasghrádaithe agus feabhsaithe, agus córais 
rialuithe agus nósanna imeachta lena chinntiú go bhfuil siad ag teacht le 
haidhmeanna na heagraíochta. 

• Ardscileanna cumarsáide i scríbhinn agus ó bhéal. 

• Scileanna láidre le agus eolas ar phacáistí Microsoft Office. 

• Tiomantas go hiomlán le torthaí de ardchaighdeán a bhaint amach agus 

taispeaint ábaltacht riachtanach teicniúl le freagairt do riachtanais an róil.  

• Eolas maith ar cód chleachtais rialtais, reachtaíocht cánach agus soláthar. 

• uiscint mhaith ar chuntasaíocht agus ar chórais bainistíochta airgeadais na 

hearnála poiblí, nó an cumas a leithéid a thuiscint go grod. 
 

 
Critéir Inmhianaithe 

• Cumas léirithe i dtaca le hábaltacht oibriú le stíl chomhoibríoch i bhfoirne. 

• Cumas oibriú as a stuaim féin agus oibriú go tapa agus go héifeachtúil, ag baint 

úsáide as bogearraí cuntasaíochta le gnáthobair a uathoibriú d’fhonn riachtanais 

oibríochtúla agus tuairiscithe a chomhlíonadh. 



• Ardscileanna cumarsáide i scríbhinn agus ó bhéal. 

• Taithí oibrithe i dtimpeallacht a athraíonn go grod. 

• Sárchumas eagraíochtúil agus mionchruinneas den scoth. 

• Bheadh taithí ar pacáiste bogearra cuntasaíochta inmhianaithe, ach gan a bheith 

riachtanach. 

 

Tabhair faoi deara: Tá na feidhmeanna agus na dualgais atá sannta don phost seo 

bunaithe ar an ról mar atá faoi láthair agus d’fhéadfadh siad athrú ó am go ham. Ní mór 

don duine a cheapfar bheith solúbtha go leor le róil agus dualgais eile a chomhlíonadh ag 

an leibhéal céanna in GAT. 
 

 

 
PRÍOMHCHOINNÍOLLACHA SEIRBHÍSE 
 

Tionacht 

Is ar bhonn buan lánaimseartha a bheidh an ceapachán, faoi réir chur i gcrích sásúil thréimhse 

phromhaidh. 

Scála an Tuarastail 

Seo a leanas scála tuarastail an phoist (éifeachtach ón 1 Meán Fómhair 2019): 

Scála Tuarastail Oifigeach Feidhmiúcháin (RPP) 

€30,127 €31,877 €33,028 €34,965 €36,702 €38,380 €40,053 €41,691 €43,346 €44,954 

€46,614 €47,712 IFS1 €49,274 IFS2 €50,834 

Baineann an ráta seo le hiontrálaithe nua agus beidh feidhm leis freisin i gcás inarb é 

státseirbhíseach nó seirbhíseach poiblí reatha é an ceapaí, a ceapadh ar nó roimh an 6 

Aibreán 1995 agus ar gá dó nó di ranníocaíocht phearsanta pinsin a dhéanamh.  

 

Scála Tuarastail Oifigeach Feidhmiúcháin nach bhfuil Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin 
le déanamh aige nó aici 

€28,707 €30,681 €31,464 €33,312 €34,957 €36,556 €38,143 €39,698 €41,270 €42,797 
€44,371 €45,421 IFS1 €46,902 IFS2 €48,385  

Beidh feidhm ag an ráta seo i gcásanna inarb é státseirbhíseach nó seirbhíseach poiblí a 

earcaíodh roimh an 6 Aibreán 1995 é an ceapaí agus nach gá dó nó di Ranníocaíocht 

Phearsanta Pinsin a dhéanamh. 

D’fhéadfadh incrimintí fadseirbhíse bheith iníoctha tar éis 3 bliana (IFS 1) agus 6 bliana 

(IFS 2) de sheirbhís shásúil ag uasphointe an scála. 

 
Nóta Tábhachtach 

Tosófar ag íosphointe an scála agus ní bheidh an ráta luach saothair faoi réir chaibidlíochta 

agus d’fhéadfadh sé athrú ó am go ham i gcomhréir le polasaí pá an Rialtais. Faoi réir 

fheidhmiú sásúil, d’fhéadfadh incrimintí feidhmíochta bheith iníoctha i gcomhréir le polasaí 

reatha an Rialtais. D’fhéadfadh téarmaí agus coinníollacha éagsúla bheith i bhfeidhm más 

státseirbhíseach/seirbhíseach poiblí ar seirbhís tú díreach roimh an cheapacháin. 
 
 

Saoire Bhliantúil 

Sa bhreis ar ghnáth-laethanta saoire poiblí na hÉireann, is ionann saoire bhliantúil an 

phoist seo agus 23 lá oibre, bunaithe ar sheachtain chúig lá. 

Is ionann an méid thuas agus na príomhchoinníollacha seirbhíse agus níl sé ceaptha bheith 

ina liosta cuimsitheach téarmaí agus coinníollacha fostaíochta, rud a leagfar amach sa 



chonradh fostaíochta a aontófar leis an iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi. 
 

 
IARRATAS AGUS PRÓISEAS ROGHNÚCHÁIN 
Le hiarratas a dhéanamh ar an phost seo, ní mór do iarratasóirí curriculum vitae agus litir 
chumhdaigh a sheoladh a leagann amach fáthanna s'acu go gceapann siad go bhfuil siad 
óiriúnach don phost agus a léiríonn an táithí ábhartha a thagann leis na critéir liostaithe 
thuas le fios.  Ní mór na cáipéisí seo a sheoladh ar ríomhphost chuig 
corporaterecruitment@hfa.ie, ar nó roimh an dáta deiridh ag 3:00 i.n. ar Dé Déardaoin 28 
Samhain 2019.  

 

Ní ghlacfar le hiarratais atá mall. 

 

Bunófar gearrliostú iarratasóirí ar an eolas a chuirtear isteach. 
 

Eolas Ginearálta 

Ba chóir d’iarratasóirí a nótáil gur cúis dícháilithe é stocaireacht. Ní bheidh GAT freagrach 

as aon speansais, lena n-áirítear costais taistil, a thabhóidh iarratasóirí i dtaca lena n-

iarratas ar an bpost seo. 

 
Má dhéanann an duine a moltar don cheapachán an post a dhiúltú nó éirí as i ndiaidh 
glacadh leis, nó má thagann aon fholúntas breise chun cinn, féadfaidh GAT, faoina rogha 
féin, duine eile a roghnú agus a mholadh don cheapachán bunaithe ar thorthaí an phróisis 
roghnúcháin seo. 
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