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Co-theacsa 

’S e Buidheann Phoblach Neo-roinneil Ghnìomhach a th’ ann am Bòrd na Gàidhlig (am Bòrd) a 
chaidh a stèidheachadh fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. ’S e a’ phrìomh bhuidheann ann an Alba 
le uallach airson leasachaidhean Gàidhlig a chur air adhart agus gus comhairle a thoirt do 
Mhinistearan na h-Alba air cùisean Gàidhlig, a’ gabhail a-steach foghlam na Gàidhlig. Tha 
dleastanasan foghlaim reachdail air Bòrd na Gàidhlig fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus fo Achd 
an Fhoghlaim (Alba) 2016. 

’S e àrd-amas a’ Bhùird, gum bi a’ Ghàidhlig air a faicinn is air a cluinntinn gu làitheil air feadh Alba, 
chun na h-ìre ’s gum bi i air a h-aithneachadh fad is farsaing mar phàirt bunaiteach de bheatha 
muinntir na h-Alba agus mar chànan prìseil a tha a’ cur ri cultar is eaconamaidh na dùthcha. 

Tha tòrr de dh’obair a’ Bhùird co-cheangailte ri bhith a’ dealbh Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 
agus a’ cumail sùil air coileanadh a’ phlana sin, bidh e cuideachd a’ cuideachadh le bhith dealbh 
nam Planaichean Gàidhlig aig buidhnean eile agus le bhith a’ sgrùdadh coileanadh nam 
planaichean sin. 

Tha Bòrd na Gàidhlig ag obair gus Gàidhlig a chur air adhart ann an co-bhuinn ri Riaghaltas na h-
Alba, Ùghdarrasan Ionadail, Buidhnean Poblach, buidhnean com-pàirteach, agus 
coimhearsnachdan. Tha am Plana Corporra  aig Bòrd na Gàidhlig a’ toirt cunntas farsaing air na 
dòighean sam bi sinn ag obair gus ar dleastanasan a choileanadh a thaobh diofar phàirtean den 
Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig 2018-23. Is e aon de na h-amasan sa Phlana Corporra gun cùm 
Bòrd na Gàidhlig air a’ leasachadh nan dòighean-obrach aige. 
 
 

 

http://www.gaidhlig.org.uk/en/index.html


 

Adhbhar na h-Obrach 

Cunntachail airson stiùireadh èifeachdach air solar rianachd, solar clèireach agus seirbheisean taic 
eile do Bhòrd na Gàidhlig, a’ dèanamh cinnteach gu bheil rian air an t-struth ann an dòigh 
iomchaidh. Ìomhaigh phroifeiseanta agus èifeachdach adhartachadh tron sgioba le co-luadar aig 
gach ìre, mar chiad cho-cheangal bhon taobh a-muigh leis a’ Bhòrd 

Prìomh Dhleastanasan 

• Bidh e an urra ribh mar mhanaidsear na h-oifis obair rianachd a stiùireadh gus dèanamh 
cinnteach gun tèid oifisean Bhòrd na Gàidhlig a ruith mar bu chòir, agus sibh a’ cumail rian 
air daoine, fiosrachadh agus goireasan eile. 
 

• Nì sibh cinnteach gun obraich gach pròiseas rianachd gu h-èifeachdach, agus cruthaichidh 
sibh agus cuiridh sibh an sàs siostaman ùra nuair a bhios feum orra. 
 

• Nì sibh cinnteach gu bheil seirbheisean rùnaireachd fìor mhath is èifeachdach ann don 
Bhòrd Stiùiridh, na Comataidhean agus an Sgioba Stiùiridh 
 

• Nì sibh cinnteach gun obraich gach pròiseas airson rianachd chlàran gu h-èifeachdach agus 
gun tèid cumail ri laghan dìon dàta nuair a thathar a’ stòradh dàta. 
 
 

 

Prìomh Chinn-uidhe is Uallaichean  

1. Stiùireadh agus treòrachadh a nochdadh don sgioba rianachd, 
riarachadh/ùghdarrasachadh obrach mar a bhios iomchaidh, a’ dèanamh cinnteach gu 
bheil prìomhachasan agus obair dheatamach còmhdaichte. 
 

2. A’ comharrachadh dhuilgheadasan agus raointean leasachaidh ann an siostaman agus 
pròiseasan a’ Bhùird; rannsachadh roghainnean eile agus a’ toirt mholaidhean airson 
atharrachadh. 
 

3. A’ cumail ceangal cunbhalach leis a’ Cheannard is an Sgioba Stiùiridh mu phrìomhachasan 
obrach a th’ ann agus a tha san amharc, gus a’ bhuaidh air riatanasan rianachd a thuigsinn 
agus goireasan a phlanadh.  
 

4. A’ toirt prìomhachas iomchaidh do phrìomh stuthan liubhairt a’ Bhùird, leithid lìbhrigeadh 
pàipearan a’ Bhùird, a’ giullachd iarrtasan tabhartais, agus a’ dèanamh cinnteach nach 
eilear a’ dèanamh dearmad air an obair àbhaisteach.  
 

5. A’ dèanamh cinnteach gu bheil gach nì riatanach na àite airson coinneamhan – co-
òrdanachadh làthaireachd, àite, biadh, seirbheisean eadar-theangachaidh a.m.s.a.a. a’ 
cumail dlùth cheangal ris a’ Cheannard is Ceann nan Seirbheisean Corporra, mar a bhios 
iomchaidh. 
 



6. Siostaman faidhlidh eileagtronaigeach agus làimhe a’ Bhùird a stiùireadh, a’ dèanamh 
cinnteach gu bheil iad nua-aimsireil agus air an cumail suas a-rèir am Plana Rianachd 
Chlàran is dleastanasan Dìon Dàta is GDPR. 
 

7. Obair mar a’ chiad neach ris am bruidhnear a thaobh cùisean co-cheangailte ri cumail suas 
oifis/togalach, slàinte & sàbhailteachd/cùisean slàinte obrach a.m.s.a.a. agus a’ cumail 
ceangal le uachdaran agus/no Ceann nan Seirbheisean Corporra.  
 

8. A’ cur ri chèile/ùrachadh Plana Trèanaidh & Leasachaidh a’ Bhùird fo stiùiridh steach gun 
a Cheannard is Ceann nan Seirbheisean Corporra.   
 

9. Ag obair gu dlùth leis a’ Cheannard is Ceann nan Seirbheisean Corporra gus dèanamh 
cinnteach gu bheil seirbheisean clèireachais air an solarachadh don Bhòrd Stiùiridh agus 
do na Comataidhean. 
 

10. Ag obair còmhla ris a’ chompanaidh a tha a’ toirt seirbheis TFC dhuinn gus dèanamh 
cinnteach gu bheilear a’ frithealadh mar bu chòir air feumalachdan an luchd-obrach agus 
Buill a’ Bhùird a thaobh TFC. 
 

11. A’ dèanamh cinnteach gun tèid sùil a chumail air iarrtasan FOI agus gun tèid an clàradh. 
 

12. Ceangal le co-oibrichean agus iar/meadhan mhanaidsearan ann am buidhnean eile, m.e. 
InG&E agus Riaghaltas na h-Alba gus fiosrachadh iomlaid mu chùisean poileasaidh agus 
cleachdaidhean.   
 

13. Solarachadh fiosrachaidh do luchd-sgrùdaidh. 
 

14. A’ deasbad chùisean sònraichte le luchd-solar; ag aithris mu dhuilgheadasan agus a’ 
barganachadh raoin-ama airson cùisean a chur am feabhas; a’ cur nan àite òrdughan a 
thaobh rianachd siubhail, taighean-òsta a.m.s.a.a. 

 

 

Dleastanasan Sònraichte 

Tha an tuairisgeul obrach seo a’ toirt seachad dealbh fharsaing den dreuchd aig an àm a chaidh 
ullachadh. Chan e liosta iomlan a th’ ann le iomradh air gach seòrsa dleastanais a dh’fhaodadh a 
bhith ann, agus thathar a’ gabhail ris gum faodadh obraichean atharrachadh thairis air ùine. Mar 
sin, chan e sgrìobhainn chùmhnantail a tha seo agus bidh aig an neach san dreuchd seo ri 
dleastanas sam bith eile a choileanadh, gu ìre fhreagarraich, a dh’fheumas iad gus adhbhar na h-
obrach seo a choileanadh. 
 
 
Comasan, Eòlas is Teisteanasan 
 

• Sgilean conaltraidh fìor mhath ann an Gàidhlig agus Beurla le deagh sgilean eadar-
phearsanta. 

 
• Comasach dhuibh obair air ur ceann fhèin, agus deagh sgilean planaidh is eagrachaidh 

agaibh. 
 



• Tuigse air siostaman agus pròiseasan oifisean. 
 

• Eòlas agaibh air a bhith a’ stiùireadh sgiobaidhean gu h-èifeachdach agus air a bhith a’ 
buileachadh dleastanasan obrach air càch. 
 

• Eòlas agaibh air a bhith a’ cumail rian air goireasan agus a’ co-òrdanachadh sheirbheisean 
oifis. 

 
• Eòlas farsaing air TF. 
 

 

Sgilean Cho riatanach ’s a 
tha iad 

Sgilean eagrachaidh fìor mhath agus glè chomasach air rian a chumail air 
an ùine a th’ agaibh. Riatanach 

Fileanta ann an Gàidhlig is Beurla, gam bruidhinn agus gan sgrìobhadh. 
Riatanach 

Bheir sibh rudan air adhart air ur ceann fhèin gun feum air stiùireadh 
agus sibh neo-eisimeileach nur n-obair. Riatanach 

Comasach dhuibh prìomhachas iomchaidh a chur air diofar ghnìomhan 
obrach agus a bhith ag obair ged a bhiodh uallach obrach oirbh. 
 

Riatanach 

Eòlas air Microsoft Office Suite (Word, PowerPoint, Excel) agus bathar-
bog cumanta eile airson na h-oifis. 
 

Riatanach 

Eòlas air an t-siostam rianachd sgrìobhainnean, SharePoint. Riatanach 

Math air a bhith ag obair ann an sgioba le misneachd gus daoine eile a 
stiùireadh agus a bhrosnachadh nan obair. 
 

Riatanach 

Mionaideach nur n-obair. 
 Riatanach 

Sgilean airson pròiseactan a stiùireadh. 
 Na bhuannachd 

Eòlas air Dìon Dàta agus air mar a chumar ris an GDPR. Na bhuannachd 

Cead draibhidh Na bhuannachd 

Comasach dhuibh rian a chumail air buidseatan. 
Na bhuannachd 

 



 

 

Fiosrachadh a Bharrachd 

Ceann-là 
tagraidhean: 

Tha an Foirm-iarrtais Cosnaidh agus an Foirm-sgrùdaidh Co-ionannachd 
Chothroman rin tilleadh air post-d gu corporra@gaidhlig.scot ro 17.00 air 
Diciadain 17/07/2019 

Fo ur stiùir: Manaidsear-sreatha airson an Rianaire 

Ìre pàighidh is 
Tuarastal: 

 

Nuair a thòisicheas neach ann an dreuchd, mar as trice tòisichidh iad aig 
a’ chiad ìre pàighidh, agus bidh cothrom aig daoine ann an dreuchdan 
stèidhichte air àrdachadh pàighidh gach bliadhna, a rèir poileasaidhean 
Bhòrd na Gàidhlig. 

Buannachdan: 

 

Bidh gach neach-obrach le cùmhnant stèidhichte, no cùmhnant sealach a 
mhaireas 3 mìosan no nas fhaide, a’ dol nam ball de Sgeama Peinnsein 
Comhairle na Gàidhealtachd, leis an fhastaiche a’ cur sùim luach 19% ris, 
mura h-iarr iad gun ballrachd a ghabhail. 

http://www.highlandpensionfund.org  

Àite-obrach: Dh’fhaodadh gum faigh sibh taic le bhith a’ dèanamh imrich geàrr-ùine 

Siubhal Mar phàirt den dreuchd seo, bidh agaibh ri deagh chuid siubhail a dhèanamh 
ann an Alba agus corra uair taobh a-muigh na h-Alba. 

  

 

mailto:corporra@gaidhlig.scot
http://www.highlandpensionfund.org/

