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Adhbhar na dreuchd seo: 
 
Tha an sgioba againn de mu 40 Treòraichean Saor-thoileach a’ cur gu mòr ri 
prògram poblach inbheach Thaighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba, le bhith 
a’ lìbhrigeadh thurasan aig àrd-ìre do luchd-tadhail nan gailearaidhean  
stèidhichte agus taisbeanaidhean sònraichte againn.   
 
Tha Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba airson am prògram seo a 
mheudachadh le turasan tro mheadhan na Gàidhlig.  Bhiodh iad rim faighinn 
mar phàirt de ar prògram leantaileach an-asgaidh don phoball agus 
cuideachd do bhuidhnean prìobhaideach a nì iarrtas air an son ro-làimh.   
 

 

Prìomh Dhleastanasan agus Ghnìomhan: 
 

 Turasan cunbhalach a rannsachadh, a leasachadh agus a lìbhrigeadh 
air prìomh phuingean nan taisbeanaidhean stèidhichte air feadh Taigh-
tasgaidh Nàiseanta na h-Alba; a’ leantainn cruth agus dòigh 
shuidhichte. 

 Turasan cuspaireil a rannsachadh, a leasachadh agus a lìbhrigeadh a 
rèir fheumalachdan eile prògraim an taigh-tasgaidh, leithid 
thaisbeanaidhean speisealta san àm ri teachd, agus gailearaidhean no 
cuspairean sònraichte. 

 Turasan a lìbhrigeadh do bhuidhnean clàraichte, mar a thèid iarraidh.   
 

 

Uairean no là(ithean) Obrach: 
 
Làithean agus uairean mar a thèid aontachadh – bidh turasan a’ tachairt 7 
làithean san t-seachdain (grunn gach latha), a rèir cuin as urrainn do 
threòraichean a bhith an làthair – cuirear fàilte air daoine a tha deònach obair 
aig an deireadh-sheachdain.  
 

 Feumar a bhith an làthair airson choinneamhan agus trèanadh – gach 
ceala-deug, mar as tric, air madainn Diluain, ach trèanadh nas trice aig 
an toiseach. 

 Feumar a bhith an làthair airson turasan a dheasachadh agus a 



 

 

lìbhrigeadh sa Ghàidhlig airson prìomh thachartasan m.e. Seachdain 
na Gàidhlig 

 Feumar a bhith comasach air freagairt luath a thoirt do iarrtasan airson 
turasan a thig a-steach air post-d no fòn  

 Cuirear fàilte air tagraichean a dhaingnicheas fuireach san dreuchd 12 
mìosan no nas fhaide  
 

 
 

Sgilean & Buadhan Pearsanta: 
 

 Fileanta sa Ghàidhlig 

 Dòigh chàirdeil, mhisneachail 

 Deagh sgilean conaltraidh agus sgilean eadar-phearsanta 

 Ùidh fhiosrach ann an, co-dhiù, aon phàirt de na taisbeanaidhean 
againn m.e. cultaran an t-saoghail, na saidheansan nàdarra, na h-
ealain sgeadachail, eachdraidh shòisealta, arc-eòlas, saidheans agus 
teicneòlas  

 Sùbailteachd 

 Comas cuspair a rannsachadh gu neo-eisimeileach 

 Eolach air cleachdadh choimpiutairean 
 

 

Trèanadh an neach-obrach shaor-thoilich: 
 
Bheir luchd-obrach agus saor-thoilich Thaighean-tasgaidh Nàiseanta na h-
Alba seachad: 

 Prògram inntrigidh agus trèanaidh do shaor-thoilich ùra 

 Neach-stiùiridh a bheir seachad taic agus comhairle, aig an toiseach, 
air cruthachadh thurasan    

 Fiosrachadh mu na cruinneachaidhean agus taisbeanaidhean  

 Measadh agus trèanadh leantaileach mar a tha iomchaidh don dreuchd  

 Seisean air slàinte & sàbhailteachd 
 

 

Goireasan gan  toirt seachad/riatanach: 
 
Aig Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba: cothrom air coimpiutair, leabhar-
lann agus goireasan rannsachaidh eile a chleachdadh    
Aig an taigh: bhithear a’ sùileachadh cothrom air coimpiutair a chleachdadh 
aig a bheil post-d, agus fòn le comas teachdaireachd fhàgail.  
 
 
 
Faodaidh Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba an Dealbh-dreuchd Luchd-obrach Saor-
thoileach atharrachadh aig àm sam bith         Ceann-latha: 17/11/2016 


