Leabhrán Faisnéise d’Iarrthóirí

Cigire Sábháilteachta (Leictreach)
*Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24 (Oibriú
hibrideach ar fáil)
Dáta deiridh: 27 Bealtaine 2022

Maidir leis an CRU
Is é an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) rialtóir neamhspleách fuinnimh agus uisce na
hÉireann. Bíonn tionchar ag obair an CRU ar gach teach agus gnó in Éirinn ag cinntiú
soláthairtí fuinnimh agus uisce atá sábháilte, slán agus inbhuanaithe ar mhaithe le gach
custaiméir.
Oibrímid laistigh de chreat beartais agus reachtúil atá leagtha síos ag an Rialtas agus tá
freagracht orainn as rialú eacnamaíoch fuinnimh agus uisce, sábháilteacht fuinnimh agus
cosaint tomhaltóirí.

Rialachán um Shábháilteacht Fuinnimh
Tá príomhról ag Rannóg Sábháilteachta Fuinnimh an CRU maidir le sábháilteacht an
phobail a chosaint agus mórthionóiscí in earnáil fuinnimh na hÉireann a chosc. Tá an
Rannán freagrach as rialú sábháilteachta an gháis (líonraí, soláthar, stóráil, úsáid agus
dáileadh gáis peitriliam leachtaithe), peitriliam (taiscéalaíocht agus astarraingt in aghaidh an
tsrutha agus amach ón gcósta), suiteálaithe gáis agus conraitheoirí leictreacha.
Comhlíonann an Rannóg a feidhmeanna trí:
• athbhreithniú agus ionchur i mbeartas sábháilteachta fuinnimh agus leasuithe
reachtaíochta;
• anailís ar threochtaí sábháilteachta fuinnimh;
• iniúchtaí, teagmhais agus imscrúduithe féideartha ar oibreacha gáis/leictreacha a
d'fhéadfadh a bheith ann a dhéanamh; agus
• gníomh forfheidhmithe a ghlacadh nuair is gá.
Comhlíontar freagrachtaí rialála an CRU maidir le sábháilteacht gáis ar tír faoin gCreat
Sábháilteachta Gáis (an ‘Creat’), a leagann amach conas a rialaítear gníomhaíochtaí gáis
nádúrtha agus Gás Peitriliam Leachtaithe (LPG) maidir le sábháilteacht. Clúdaíonn an Creat
gach Gnóthas Gáis, lena n-áirítear oibreoirí líonraí tarchurtha agus dáileacháin gáis
nádúrtha na hÉireann, líonraí dáileacháin LPG agus gach seoltóir agus soláthróir gáis
freisin. Áirítear leis seo maoirsiú ar oibriú sábháilte an líonra gáis ar an gcladach ag Líonraí
Gáis Éireann (GNI).
Ní mór do Ghnóthais Gháis a bheith ceadúnaithe ag an CRU agus ceanglaítear ar gach
gnóthas ceadúnaithe Cás Sábháilteachta a chur faoi bhráid an CRU ag cur síos ar a gcuid
oibríochtaí. Caithfidh an CRU glacadh leis an gcás sábháilteachta seo le cur ar chumas an
ghnóthais a ghníomhaíochtaí ceadúnaithe a dhéanamh. Is cion é gníomhaíochtaí áirithe
gáis a dhéanamh gan cheadúnas ón CRU. Tá ról imscrúdaithe teagmhais ag an CRU freisin,
agus d’fhéadfadh gníomhartha forfheidhmithe a bheith mar thoradh ar neamhchomhlíonadh
an chreata rialála arna sainaithint ag an CRU trí iniúchtaí nó imscrúduithe teagmhais.

Tá feidhmeanna rialála sábháilteachta peitriliam comhchosúla ag an CRU faoina Chreat
Sábháilteachta Peitriliam, a rialaíonn gnóthais agus gníomhaíochtaí ola agus gáis
réamhtheachtacha in Éirinn.

Cur síos ar an Ról
Tá 25 ball foirne sa Rannóg um Shábháilteacht Fuinnimh, 8 gcinn acu sin ina
gcigirí/speisialtóirí teicniúla. Tá folúntas tagtha chun cinn do Chigire Sábháilteachta
(Leictreach) laistigh den Rannóg um Shábháilteacht Fuinnimh, le postáil tosaigh chuig
Foireann na gComhlachtaí Maoirseachta Sábháilteachta. Tá an CRU ag tabhairt cuireadh
d’iarratais ar an bpost buan seo, ó dhaoine aonair cáilithe a bhfuil taithí acu ról lárnach a
bheith acu i sábháilteacht fuinnimh.
Oibreoidh an Cigire Sábháilteachta (Leictreach) le Bainisteoir an Chomhlachta Maoirseachta
Sábháilteachta, le Cigirí/Speisialtóirí eile, le hAnailísithe Sábháilteachta agus nuair is cuí, le
sainchomhairleoirí teicniúla seachtracha, i gcomhlíonadh a róil.
Cé go seolfar an t-iarrthóir rathúil chuig Foireann an Chomhlachta Maoirseachta
Sábháilteachta ar dtús, cuirfidh an duine aonair leis an Rannóg Sábháilteachta Fuinnimh
níos leithne agus leis an eagraíocht de réir mar is gá.

Freagrachtaí
Áirítear le sainfhreagrachtaí an Chigire Sábháilteachta (Leictrí), ach níl siad teoranta do:
• Iniúchtaí agus cigireachtaí a dhéanamh ar na Comhlachtaí Maoirseachta
Sábháilteachta agus a gcigirí, tuarascálacha gaolmhara ar thorthaí iniúchta agus ar
thorthaí deiridh a thiomsú;
• Imscrúduithe forfheidhmithe a dhéanamh maidir le neamhchomhlíonadh nó
oibreacha mídhleathacha féideartha;
• Gníomh forfheidhmithe a mholadh de réir phróisis CRU agus gníomhaíochtaí
leantacha a bhainistiú;
• Ionchur a sholáthar i mbeartais/treoirlínte/gnáthaimh CRU de réir mar is gá;
• Idirchaidreamh a dhéanamh le comhlachtaí ábhartha náisiúnta agus idirnáisiúnta
de réir mar is cuí, lena n-áirítear comhlachtaí rialála eile;
• Páirt a ghlacadh i gcoistí teicniúla faoin Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na
hÉireann (NSAI).
• Cur le seachadadh iomlán straitéis an CRU
• Athbhreithniú piaraí ar dhoiciméid, de réir mar a iarrtar
• Comhairle agus tacaíocht a thabhairt don Choimisiún, don Fhoireann Bainistíochta
Sinsearaí agus don eagraíocht níos leithne ar shaincheisteanna ábhartha rialála nó
teicniúla, agus
• Foireann mheantóireachta agus chóitseála (m.sh. maidir le hiniúchtaí agus
imscrúduithe).

An tIarrthóir
Riachtanais riachtanacha
• Taithí ábhartha shuntasach i dtionscal rialaithe a bhaineann le leictreachas;
• Céim sa disciplín ábhartha e.g. Seirbhísí Foirgníochta, Innealtóireacht Mheicniúil nó
Leictreach;
• Taithí shubstaintiúil ar iniúchtaí a dhéanamh;
• Taithí ar imscrúduithe teagmhais;
• Taithí ar anailís ghuaise, ar mheasúnú riosca, ar mhaolú agus ar rialú;

Riachtanais tarraingteacha
• Eolas oibre ar chaighdeáin ábhartha leictreachais, ar chóid chleachtais agus ar dheachleachtas idirnáisiúnta sa tionscal leictreachais;
• Teastas trádála i ndisciplín ábhartha;
• Taithí ar chórais bhainistíochta cáilíochta agus ar chórais bhainistíochta sábháilteachta;
• Taithí ar ghníomhartha/ionchúisimh forfheidhmithe a dhéanamh;
• Cáilíocht leictreach, comhionann le Leibhéal 6 – 9 ar Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí;
• Taithí ar pháirt a ghlacadh i ngrúpaí oibre teicniúla; agus
• Taithí ar chaidreamh táirgiúil a éascú le geallsealbhóirí seachtracha agus le húdaráis
rialála.

Príomhinniúlachtaí
• Sárscileanna pleanála, eagrúcháin agus féinbhainistíochta;
• Cumas eolas a ghlacadh agus í a anailísiú/a dhúshlánú ar bhealach cuiditheach agus ina
dhiaidh sin é a chur in iúl go soiléir agus go beacht;
• Cumas cinnteoireachta cruthaithe ag úsáid breithiúnas fónta;
• Sárscileanna cumarsáide idirphearsanta, scríofa agus labhartha;
• Sár-scileanna líonraithe/idirbheartaíochta; agus
• Sárscileanna oibre foirne

An pacáiste
Tá pacáiste tarraingteach á thairiscint againn:
i. Tuarastal tosaigh €62,706 (Scála tuarastail €62,706 go €91,306)
Ba chóir d’iarrthóirí a thabhairt faoi deara go mbeidh an iontráil ag íosmhéid an scála agus go
bhféadfaí an ráta luach saothair a choigeartú ó am go chéile de réir pholasaí pá an Rialtais.

Ba chóir d’iarrthóirí a thabhairt faoi deara go bhféadfadh pá agus coinníollacha éagsúla a
bheith i gceist más státseirbhíseach nó státseirbhíseach ar seirbhís é an ceapaí, díreach
roimh an gceapachán.

ii. Scéim Pinsean Tarraingteach
i. Dámhfar incrimintí faoi réir feidhmíochta sásúla
ii. Deis oibriú go cianda suas le 3 lá sa tseachtain
iv. An Scéim um Rochtain ar Rothaíocht chun na hOibre
vi. 30 lá saoire bhliantúil
vii. 9 lá saoire bainc / poiblí
viii. Socruithe oibre solúbtha
ix. Bus / Luas saor ó cháin chun cabhrú le costais taistil chuig agus ón obair
x. Rochtain ar Chlár Cúnaimh Fostaithe
xi. Deis don bhreisoideachas
*Tá taisteal intuigthe sa suíomh. Teastaíonn iniúchadh agus iniúchtaí ar an láthair leanúnach don ról
ar bhonneagar gnóthas ar fud na hÉireann.

Próiseas Iarratais
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil RSM Ireland fostaithe ag an CRU mar
phróiseálaí sonraí chun cabhrú leis an CRU leis an gcomórtas earcaíochta seo.
Baileoidh RSM Ireland faisnéis iarratais agus measúnóidh sé oiriúnacht thar
ceann an CRU. Coinneofar an fhaisnéis a bhailíonn RSM Ireland ar feadh 12 mhí
tar éis dheireadh an chomórtais
Ba chóir C.V. mar aon le litir chlúdaigh a thaispeánann go soiléir conas a chomhlíonann tú
príomhriachtanais an róil a sheoladh (trí ríomhphost) chuig CRUcareers@rsmireland.ie .
Déan tagairt le do thoil do theideal an phoist i líne ábhair an ríomhphoist.
Is é an spriocdháta d’iarratais ná an 27 Bealtaine 2022 (le bheith faighte tráth nach déanaí
ná 5pm).
Má tá aon cheist agat, déan teagmháil le CRUcareers@rsmireland.ie.
Tabharfar cuireadh d’iarrthóirí ar an ngearrliosta freastal ar agallamh agus féadfar go niarrfar orthu cur i láthair gairid a dhéanamh ar mhionteagasc a chuirfear ar aghaidh roimh an
agallamh. Féadfar próiseas agallaimh dhá chéim a chur i bhfeidhm freisin. Féadfaidh an
CRU gearrliosta d’iarrthóirí oiriúnacha a bhunú do phoist ionchasacha san eagraíocht amach
anseo.
Leagtar amach i bhFógra Príobháideachta Earcaíochta an CRU conas a chosnaímid cearta
príobháideachais iarratasóirí poist agus is féidir é a fháil ar an leathanach Gairmeacha ar
shuíomh Gréasáin an CRU ( https://www.cru.ie/wp-content/uploads/2018/05/GDPR Recruitment-Data-Privacy-Notice-May-2018.pdf), nó mar mhalairt air sin is féidir leat dul i

dteagmháil le CRUcareers@rsmireland.ie a dhéanfaidh socrú go seolfar é seo díreach
chugat.

