
Gaeilge 
 

Na scileanna atá agat agus an margadh 
fostaíochta 

 

Foghlaimíonn mic léinn conas tuairisciú go cruinn agus 
go hanailíseach. Is féidir na scileanna seo ar fad a chur in 
oiriúint agus tá géarghá leo i margadh iomaíoch 
fostaíochta an lae inniu.  
 

 Scileanna maithe idirphearsanta cosúil le héisteacht, 
soiléiriú, ceistiú  

 A bheith in ann gramadach agus stór focal a 
láimhseáil go maith  

 A bheith in ann mioneolas a eagrú agus a chur de 
ghlanmheabhair  

 Foghraíocht mhaith  
 Scileanna meastóireachta agus anailíseacha 
 Scileanna maithe cumarsáide ó bhéal agus i scríbhinn 
 Scileanna chun fadhbanna a réiteach agus scileanna 

eagraíochtúla 
 A bheith in ann oibriú as a stuaim féin agus iad féin a 

chur in oiriúint do thascanna 
 Feasacht chultúrtha 
 

Tá cumas comhrá Gaeilge an-úsáideach in go leor post a 
mbeifeá ag déileáil le baill den phobal arb í an Ghaeilge a 
gcéad teanga.  Beidh san áireamh leis seo: Obair Phobail, 
Obair i Siopaí, Díolachán/Margaíocht, IT agus Tionscal 
na Turasóireachta. 
 

Poist Shamplacha 
 

Roinnt post a fógraíodh le gairid a d’fheilfeadh mic léinn / 
céimithe (níl na poist seo ar fáil faoi láthair, níl iontu ach 
samplaí). 
 

Aistritheoir/Eagarthóir Gaeilge, Corcaigh Ba chóir go 
mbeadh Gaeilge den scoth ag an iarratasóir, scileanna 
maithe ríomhaireachta, súil ghrinn agus scileanna maithe 
eagarthóireachta. Céim inmhianaithe: BA le Gaeilge.   
 

Cúntóirí Teagaisc Gaeilge do Choláistí i Meiriceá, 
Coimisiún Fulbright na hÉireann - Mheiriceá. 
Áiteanna ar fáil d’iarchéimithe le hoiliúint acadúil nó 
taithí ghairmiúil ar theagasc na Gaeilge.  
 

Cúntóir Gaeilge i réimse na Rúnaíochta, Oifig 
Eorpach um Earcú Foirne. 
 

Téarmeolaí Cúnta, Foras na Gaeilge. Chun seirbhís 
chuimsitheach téarmaíochta a sholáthar. Iarchéim nó 
bunchéim onóracha sa Ghaeilge. Scileanna 
ríomhaireachta. Sárchumas i gcruinnscríobh na Gaeilge, 
bunchéim onóracha sa Ghaeilge. Scileanna 
ríomhaireachta. Sárchumas i gcruinnscríobh na Gaeilge.  

 
Deiseanna Fostaíochta 

 

Foilsitheoireacht Eagarthóir Léitheoir Profaí 
Feidhmeannach 
Riaracháin 

Láithreoir 
Teilifíse / 
Raidió 

Scríbhneoir 
Teicniúil 

Múinteoir Iriseoir Léachtóir 
Taighdeoir sna 
Meáin 

Rialtas Áitiúil Logánú 
Bogearraí 

Staraí Aistritheoir Treoraí 
Státseirbhís Oifigeach 

Caidrimh 
Phoiblí 

Comhairleoir 
Bainistíochta 

Ateangaire  Oifigeach 
Oidhreachta 

 

Tabhair faoi deara: D’fhéadfadh cáilíochtaí eile a bheith ag teastáil do 
phoist áirithe. Níl sa liosta seo ach sampla de na poist atá ar fáil. 
 

Tá suas le 40% de dheiseanna fostaíochta do chéimithe 
oscailte do chéimithe as gach disciplín.  Beidh iarchéim nó 
oiliúint ghairmiúil ag teastáil i bhformhór na bpost áfach.   
 

I measc na dtionscal / na gcuideachtaí / na n-eagraíochtaí a 
bhféadfadh céimí le Gaeilge post a fháil iontu tá: 

 Scoileanna nó Institiúidí Ardoideachais 
 Seirbhísí Airgeadais 
 An Rialtas Láir agus Áitiúil 
 Foilsitheoirí 
 Comhlachtaí a dhéanann taighde margaíochta 
 Fógraíocht & Margaíocht 
 Comhlachtaí Meán Cumarsáide 

 
 

Poist a fuair céimithe roimhe seo 
 

Bíonn sé suimiúil a fheiceáil cén chaoi ar éirigh le 
céimithe eile tar éis dóibh céim a bhaint amach in OÉ 
Gaillimh.  Seo sampla de na chéad phoist a fuair mic léinn 
le Gaeilge roimhe seo.   

Tá tuilleadh eolais sa chomhad Arts Graduate 
Destinations sa Seomra Eolais.  
 

 Léiriú Teilifíse, TG4 
 Aistriúchán agus Teagasc, Europus i gCarna 
 Ag Teagasc Gaeilge agus Tíreolaíochta 
 Múinteoir, Coiste Gairmoideachais Dhún na nGall 
 Eagraí Ócáidí & Bailitheoir Airgid, Amnesty  
 Scoláireacht Fulbright, Ollscoil Montana i Meiriceá 
 Bainisteoir Dualgais, Hotel Newport, Maigh Eo 
 Saoraistritheoir (MA) 
 Múinteoir Gaeilge & Tíreolaíochta, Comhairle 

Gairmoideachais Dhún na nGall 
 Riarthóir le hIonad Oidhreachta an Bhlascaoid, Oifig 

na nOibreacha Poiblí  



    … 

Staidéar breise  
 
 

I ngairmeacha áirithe, d’fhéadfadh fostóirí a bheith sa tóir 
ar iarrthóirí le cáilíochtaí breise agus oiliúint bhreise.   
I measc na gcúrsaí a rinne céimithe le Gaeilge in OÉ 
Gaillimh roimhe seo bhí: 
 

 Máistreacht sna Dána (Nua-Ghaeilge) 
 Máistir Gairmiúil san Oideachas. 
 M.A. (Pleanáil Teanga) 
 H.Dip.Appl.Sc. (Software Design and Development) 
 Máistreacht sna Dána (An Léann Éireannach) 
 Higher Diploma In Business Studies 
 
I measc na gcúrsaí eile a rinne céimithe le Gaeilge bhí: 
 HDip in Primary Education, Coláiste Hibernia 
 MA Tourism & Hospitality, Napiers Edinburgh 
 Oiliúint do Mhúinteoirí Bunscoile i gColáiste 

Phádraig 
 MA International Tourism, Ollscoil Luimnigh 
 PGCE do Mhúinteoirí Bunscoile, Coláiste Mhuire i 

mBéal Feirste 
 
Tá eolas le fáil ar www.nuigalway.ie/careers chomh maith 
maidir le staidéar in Éirinn agus thar lear agus tá naisc 
úsáideacha le fáil ann do thíortha ar fud an domhain. 
 

Tá eolas úsáideach ar an láithreán gréasáin 
www.postgradireland.com faoi chúrsaí iarchéime in 
Éirinn, is láithreán iontach é www.prospects.ac.uk do 
dheiseanna taighde sa Ríocht Aontaithe agus 
http://ec.europa.eu/ploteus/ 
 
www.nuigalway.ie/careers tá neart eolais anseo faoi 
staidéar in Éirinn agus thar lear mar aon le naisc 
úsáideacha do thíortha eile. 
 
 
 

Do ghairm a roghnú 
 
Tá níos mó i gceist le gairm a roghnú ná na deiseanna atá 
ar fáil duit a fhiosrú.  Tá sé ríthábhachtach go mbeidh 
eolas agat fút féin.  B’fhiú go mór duit féachaint ar do 
chuid láidreachtaí, laigí, suimeanna, cumas agus scileanna 
ar dtús chun roghanna gairme a fheileann duit a phiocadh.   
 
Féadfaidh mic léinn agus daoine a fuair céim le gairid as 
OÉ Gaillimh coinne a dhéanamh linn agus breathnú trí 
leabharlann na ngairmeacha.  
 
Tá acmhainní ar ár láithreán a chuideoidh leat an chéad 
chéim eile a ghlacadh. I measc na n-acmhainní sin tá 
Tástálacha Síciméadracha ag: 
http://www.nuigalway.ie/career-development-
centre/servicesforstudents/explore/careerinteresttests/ 
 
 

Acmhainní sa Seomra Eolais 

 
Tá an-acmhainní eolais againn, comhairleoirí gairme den 
scoth agus foireann eolais a chuideoidh le haon cheist a 
bheadh agat. 
 
I measc na n-ábhar tagartha atá ar fáil sa Seomra Eolais 
tá: 
 

 Gradireland: ‘Do Ghairm le Gaeilge’ 
 Careers Using Languages 
 Careers with an Arts Degree 
 So you want to be a Journalist? (agus leabhair eile 

nach iad) 
 
Buail isteach sa Seomra Eolais agus tabharfaimid lámh 
chúnta duit. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Láithreáin Ghréasáin Úsáideacha 

 

Tá eolas cuí agus suimiúil ar na láithreáin ghréasáin seo a 
leanas do mhic léinn agus do chéimithe.  
 
 www.nuigalway.ie/gaeilge/  
 https://gradireland.com/career-sectors/languages-and-

culture/careers-using-the-irish-language  
 www.gaeilge.ie tá eolaire ann d'eagraíochtaí 
 www.gleg.ie Gaillimh le Gaeilge 
 www.tuairisc.ie   
 
 www.localgovernmentjobs.ie  
 www.publicjobs.ie  
 www.universityvacancies.com/  
 www.icuf.ie/clar-gaeilge/teagascoiri/  
 www.taoiseach.gov.ie/eng/Work_Of_The_Departme

nt/European_Affairs/EUjobs/Working in Irish for 
Europe.html  

 
Na Meáin: 
 www.rte.ie/rnag/ 
 www.tg4.ie  
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