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Próiseas na hearcaíochta sa Tionscal Fóilliochta, 
Taistil agus Turasóireachta

COMHAD FÍRICÍ:
FÓILLÍOCHT, TAISTEAL 
AGUS TURASÓIREACHT GCSE
Aonad 3
AG OBAIR SA TIONSCAL FÓILLÍOCHTA, TAISTIL AGUS TURASÓIREACHTA

Torthaí Foghlama

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• eolas agus tuiscint a léiriú ar an dóigh a mbíonn an tionscal ag earcú fostaithe;
• eolas a léiriú ar aidhm an phróisis ionduchtúcháin; agus
• eolas a léiriú ar phróiseas an ionduchtúcháin.
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Earcaíocht sa Tionscal Fóilliochta, Taistil agus Turasóireachta
Is próiseas é earcaíocht mar a n-aimsíonn comhlachtaí fostaithe nua. Is tasc tábhachtach é foireann a earcú 
d’eagraíocht ar bith i dtionscal na fóillíochta, an taistil agus na turasóireachta, beag beann ar a mhéid. 
Caithfidh an eagraíocht na róil phoist uilig a líonadh lena chinntiú go bhfeidhmíonn sí gan stró agus go 
seachadann sí an méid a bhfuil a custaiméirí ag dúil leis. Tá sé ríthábhachtach go mbíonn an eagraíocht 
cúramach agus foireann á earcú acu agus go gceapfar na daoine cearta do na poist chearta.

Fíor 1: Iarratas ar Fhostaíocht

Íomhá © Magnetic-Mcc | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock

Riachtanais Dhlíthiúla
Nuair a dhéanann an eagraíocht cinneadh ar bhaill nua foirne a earcú caithfidh sí cinnte a dhéanamh de go 
bhfuil sí ag cloí le gach gné de dhlí fostaíochta. Tá cúig phíosa thábhachtacha reachtaíochta ann, agus tá 
siad uilig dírithe ar chomhionannas deiseanna, agus caithfear cloí leo sa phróiseas earcaíochta.

(i) Equal Pay Act (1970)
   Cuireann an tAcht seo comhionannas deiseanna idir fir agus mná chun tosaigh agus tá sé mar aidhm  

aige deireadh a chur le leithcheal éagórach i gcoinníollacha seirbhíse agus pá san áireamh. Tá roinnt 
tosca ann is cóir a mheas nuair atáthar ag déanamh comparáide idir pá. Lena n-áirítear, fad seirbhíse, 
gnóthachtáil oideachais agus éagsúlacht ar bhonn réigiún amhail ualú d’oibrithe atá bunaithe i Londain.

(ii) Sex Discrimination Act (1975)
   Cuireann an tAcht seo leis an Equal Pay Act trí dhíriú isteach ar chomhdheiseanna idir fir agus mná 

trasna réimse leathan limistéir lena n-áirítear roghnúchán, traenáil agus ardú céime. Ceadaítear 
méid áirithe do leithcheal dearfach mar shampla, i bhfách le mná i bpoist ina bhfuil siad go mór faoi 
ghannionadaíocht. Mar sin de, thig leis a bheith dlíthiúil lena rá ‘go gcuirfear fáilte ar leith roimh 
iarratais ó mhná a bhfuil cáilíochtaí cuí acu’.

(iii) Race Relations Act (1976)
   Tugann an dlí seo faoi leathcheal díreach agus indíreach araon. Tarlaíonn leithcheal díreach nuair 

a chaitear le duine éigin go neamhfhabhrach mar gheall ar a chúlra éitneach nó ar a náisiúntacht. 
Ní dhéantar leithcheal indíreach d’aonghnó de ghnáth. Tarlaíonn sé nuair atá roinnt iarratasóirí faoi 
mhíbhuntáiste mar gheall ar choinníoll; m.sh. d’fhéadfadh fostóir cáilíocht de chuid an RA a leagadh 
amach, agus mar sin de, duine éigin nach ndearna staidéar sa RA, bheadh sé faoi mhíbhuntaiste. Sin 
ráite, faoin Race Relations Act, ceadaítear do leithcheal dearfach a dhéanamh nuair atáthar ag earcú 
duine leis na seirbhísí pearsanta a sholáthar do bhaill de phobal chiníoch ar leith. Mar sin, thiocfadh le 
heagraíocht fóillíochta, taistil agus turasóireachta lonnaithe sa Bhreatain Bheag leagadh amach ‘ní mór 
cainteoir Breatnaise a bheith ann’.
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(iv) Disability Discrimination Act (1995)
  Cosnaíonn an tAcht seo iad siúd atá faoi mhíchumais ar leithcheal. Cuirtear béim ar ábaltacht an duine 

atá faoi mhíchumas le gnáth-ghníomhaíochtai an phoist a dhéanamh.

(v) Working Time Regulations (1998)
  Faoi na rialacháin seo, tá teorainn ar líon na n-uaireanta is féidir le fostaithe oibriú. Tá uasmhéid 48 uair 

an chloig le linn gach tréimhse seacht lá agus ragobair san áireamh. Tá freagracht ar an fhostóir cinnte a 
dhéanamh de go dtogann an fhoireann sosanna cuí agus go bhfaigheann siad teidlíocht saoire bhliantúil 
chuí.

Sainchuntas an Phoist
Is doiciméad scríofa é sainchuntas poist a leagan amach:
• na spriocanna foriomlána den phost;
• na priomhghníomhaíochtaí nó na príomhdhualgais a bhaineann leis; agus
• na freagrachtaí agus gaolmhaireachtaí tuairiscithe a bhaineann leis.

Cuirtear faisnéis ar fáil d’iarratasóirí féideartha sa tsainchuntas poist faoin phost, cad é atá ag baint leis 
agus faoin chineál duine atá á lorg ag an eagraíocht. D’fhéadfadh go mbeadh faisnéis fosta sa tsainchuntas 
poist faoin oiliúint agus faoi na deiseanna d’fhorbairt phroifisiúnta a bhaineann leis an phost mar aon le 
téarmaí agus coinníollacha den phost, amhail pá agus táirbhí eile.

De ghnáth, bíonn iad seo a leanas i sainchuntas poist:
• Teideal Poist;
• An áit a bhfuil an post lonnaithe más bainteach (Aonad Gnó, láthair m.sh. lár na cathrach);
• Achoimre ar chuspóir an phoist;
• Beidh an duine freagrach don (Teideal ar an Bhainisteoir Líne, láthair);
• Príomhfhreagrachtaí agus cuntasachtaí (nó dualgais);
• Tascairí scoip agus scála (na réimsí siúd a mbeidh an duine freagrach as agus scála na bhfreagrachtaí 

sin – foireann, custaiméirí, táirgí, trealamh, áitreabh, srl.); agus
• Dáta tosaithe agus faisnéis eile ábhartha inmheánach, san áit is cuí.
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Tá óstan gnóthach, lár na cathrach i láthair na huaire ag iarraidh iarratas ó iarratasóirí le taithí chuí don 
phost seo a leanas:

Teideal Poist: Freastalaí Bialainne.

Cineál Poist: Lánaimseartha, buan.

Uaireanta oibre: 35 uair sa tseachtain; beidh sealanna oibre ag baint leis an ról: laethanta, tráthnónta 
agus ag deireadh na seachtaine.

I measc na bpriomhdualgas beidh:
• Áiteanna bia agus deochanna a ullmhú agus a leagan amach don tseirbhís; ag déanamh cinnte de go 

bhfuil leagan amach na dtáblaí agus achair ghlan, neata d’ aíonna, ag cloí le caighdeáin an óstáin.
• Fáilte a chur roimh aíonna, ordaithe a ghlacadh agus bia agus deochanna a chur ar bord.
• Moltaí faoin bhiachlár a chur chun tosaigh nuair a iarrtar ort agus táirgí breise a uasdíol nuair is cuí.
• Cinnte a dhéanamh de go mbaintear úsáid as an trealamh agus na hábhair uilig sa dóigh cheart agus 

go dtuairiscítear fadhbanna ar bith láithreach.
• Íocaíocht a ghlacadh ar son bia agus deochanna.
• Freagair do ghearáin agus teacht ar an réiteach chuí.
• Cloígh go hiomlán leis an reachtaíocht uilig a bhaineann le sláinte, sábháilteacht, sláinteachas agus 

polasaithe agus gnáthaimh a bhaineann le ceadúnú agus prionsabail HACCP san áireamh.

Bunriachtanais:
• Leibhéal GCSE bainte amach le pásanna ag Grád C ar a laghad, i mBéarla agus Matamaitic GCSE nó a 

mhacasamhail.
• Ábalta a bheith ag obair faoi bhrú agus mar bhall de fhoireann.
• Ardchaighdéain maidir le haird ar mhionrudaí.
• Scileanna cumarsáide briathartha den scoth agus bunscileanna uimhearthachta.
• Cuma phroifisiúnta agus dea-chóirithe.

Riachtanais Inmhianaithe:
• Taithí cheana féin ar bhia ar nós bialainne a thabhairt amach, agus/nó taithi ar dhualgais ar 

bhainiseacha, ócáidí, comhdhálacha agus féasta.
• Cáilíocht chuí Fáilteachais.

Gheobhaidh tú:
• Oiliúint foirne agus deiseanna forbartha den scoth.
• Rátaí speisialta lóistín anseo agus ag ár n-óstáin eile.
• Éide nua.
• Béilí foirne nuair atáthar ar dualgas.
• 21 lá saoire bhliantúlá móide 8 lá reachtúla.

Fíor 2: Sainchuntas tipiciúil poist

Gníomhaíocht Foghlama   
Déan staidéar ar Fhíor 2 a thaispeánann sainchuntas poist mar Fhreastalaí in óstán gnóthach i lár na 
cathrach.

Déan comparáid idir an sainchuntas poist seo agus an liosta le hurchair de na rudaí atá i sainchuntas poist 
de ghnáth. Cad é an fhaisnéis bhreise a bheadh de dhíth ort sula ndéanfá cinneadh le cur isteach ar an phost 
seo?



FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: FÓILLÍOCHT, TAISTEAL AGUS TURASÓIREACHT GCSE / AONAD 3

5

I gcásanna áirithe, is doiciméid thar a bheith mionsonraithe iad sainchuntais poist. Déan staidéar ar Fhíor 3 
a thaispeánann sainchuntas poist mar Chúntóir Fóillíochta.
 
Gníomhaíocht Foghlama

• An bhfuil aon ghníomhaíocht fhisiceach ag baint leis an phost?
• Cén cineál agus cén leibhéal cáilíochtaí atá de dhíth ar an phost seo?
• An bhfuil taithí nó oiliúint cheirde ar leith de dhíth ar an phost seo?
• An bhfuil ar an iarratasóir scileanna in obair foirne nó i seirbhís do chustaiméirí a léiriú?

Cúntóirí Fóillíochta Ócáideacha i gClub Sláinte

Freagracht don Bhainisteoir Cúnta ar an Chlub Shláinte
Tá uaireanta neamhshonraithe sa tseachtain (deireadh na seachtaine san áireamh)

Tuarastal Tosaigh: £9.50 san uair an chloig

Tá muid ar cheann de na clubanna ilspóirt is fearr do bhaill phríobhaideacha i Londain, a chuireann 
réimse leathan spórt ar fáil, ar a n-áirítear, galf, leadóg, Club Sláinte, scuais agus cuireann muid 
lónadóireacht iomlán ar fáil agus í curtha ar fáil den chaighdeán is airde. Chomh maith leis sin, 
cuireann muid clár d’imeachtaí sóisialta, comórtais spóirt agus oiliúint ar fáil do Bhaill agus a 
n-Aíonna. Tá infheistíocht nach beag á déanamh le caighdeáin ar fud an chlub a fheabhsú, sa doigh 
is go mbainfear barr feabhais i ngach réimse den chlub. Tá 5100 ball (3700 duine fásta agus 1400 
sóisearach) sa chlub.

Cuspóir poist:
Tá an Club Sláinte ag cuartú gardaí tarrthála. Beidh siad ag obair líon neamhshonraithe uaireanta an 
chloig sa tseachtain, ag obair sealanna éagsúla lena n-áirítear deireadh na seachtaine agus laethanta 
saoire bainc.

Tá deis againn leis an phost mar Chúntóir Fóillíochta le seirbhís den scoth a sholáthar agus mar sin de, 
beidh ar an té a cheapfar a bheith proifisiúnta i rith an ama; a bheith lán de dhíograis gan teorainn; 
a bheith solúbtha; toilteanach le glacadh le hathrach agus dúshláin; agus tiomanta ar sheirbhís den 
scoth a sholáthar don bhallraíocht. Beidh ar an té seo a bheith brodúil as a áit oibre agus a bheith ag 
amharc an t am ar fad ar sholáthar na seirbhíse sin taobh istigh den timpeallacht sin agus ar an dóigh 
lena feabhsú do na baill. Cuideoidh an té leis an tsaoráid a reachtáil, go héifeachtúil, go héifeactach, ar 
bhonn laethúil.

Na príomh-fhreagrachtaí:
• Fáilte mhór a chur roimh na baill agus a n-aíonna uilig agus iad ag teacht isteach sa Chlub Shláinte.
• Cinnte a dhéanamh de go gcuirtear iontráil na mball agus a n-aíonna sa chlub i gcrích ar dhóigh 

phroifisiúnta, éifeachtúil, dea-mhúinte agus go logáltar gach ball agus a aoí ar an dóigh cheart.
• Fiosrúcháin a láimhseáil agus áirithintí agus íocaíochtaí a ghlacadh ó na baill féin ar an láthair nó 

thar an ghuthán.
• Cuidiú leis na baill sin uilig a bhfuil ceisteanna nó gearáin acu nó a bhfuil faisnéis de dhíth orthu, ar 

dhóigh bhéasach, cairdiúil agus cuidiúil.
• Nuair a iarrtar Bainisteoir an Chlub Sláinte nó Bainisteoir Dualgais atá ar an tseal ort nó nuair is gá, 

déan dualgas garda tarrthála ag an linn/na linnte.
• Cuidiú agus treoir a thabhairt do na baill agus a n-aíonna leis na háiseanna a úsáid agus a 

sábháilteacht agus a bhfolláine a chinntiú i rith an ama.
• Bí gléasta cóirithe i rith an ama agus tú ar obair, agus an éide a eisíodh duit, bíodh sí glan slachtmhar 

le suaitheantas ainm ar taispeáint. Ní mór go gcaitheann tú bróga reatha nó flip fleapanna mar 
choisbheart.

• Cinnte a dhéanamh de go gcloíonn na baill, na haíonna agus an fhoireann le rialacha an chlub agus 
más gá, iad a chur i bhfeidhm.

• Na nósanna imeachta uilig eile a d’fhéadfadh a bheith socraithe a leanúint sa dóigh is go mbeidh an 
tsaoráid ag feidhmiú go sábháilte agus ar dhóigh atá éifeachtúil.
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• Dualgais réasúnta a dhéanamh mar atá sonraithe ag Bainisteoir an Chlub Sláinte, nó Bainisteoir 
Cúnta an Chlub Sláinte, Bainisteoirí ar dualgas an Chlub Sláinte, Príomhfheidhmeannach nó ball ar 
bith de fhoireann shinsearach bainistíochta an chlub.

• Timpeallacht oibre san fháiltiú agus san oifig chúl a choinneáil glan.
• Cinnte a dhéanamh de go bhfuil na seicliostaí laethúla agus na foirmeacha comhaid do na tagairtí 

éigeandála comhlánaithe in am tráthúil.
• Tástálacha cháilíocht an uisce a dhéanamh agus a thaifead le monatóireacht a dhéanamh ar 

choinníollacha snámha, agus iad seo a thuairisciú don Bhainisteoir Dhualgais nuair nach bhfuil siad 
taobh istigh de na teorainneacha a leagadh síos.

• Monatóireacht a dhéanamh ar sheachadadh na dtuáillí glana agus bailiú na dtuáillí úsáidte maidir le 
hiniúchadh a dhéanamh ar an stoc.

• Monatóireacht a dhéanamh dhá uair sa lá ar leibhéil stoic miondíola.
• Cáilíocht NPLQ a choinneáil agus freastal ar na seisiúin traenála ar bhonn míosúil agus iad a 

thaifead.
• Clogáil amach agus isteach ar léitheoir láimhe agus bíodh tuiscint shoiléir agat ar nós imeachta 

maidir le míphoncúlachta a smachtú.
• Treoir a thabhairt do bhaill shóisearacha na foirne agus nuair is cuí, a scileanna a fhorbairt trí 

chóitseáil agus trí mheantóireacht.
• Tuiscint a léiriú ar ‘One Team Practices’ agus é a chur i bhfeidhhm ar bonn laethúil.
• Cinnte a dhéanamh de go bhfuil na fograí sa Chlub Shláinte uilig reatha agus taobh istigh den dáta.
• Cinnte a dhéanamh de go bhfuil gach comhaireamh airigid mar is ceart – is cóir go ndéanfar 

freagairt ar easnaimh ar bith.
• Cinnte a dhéanamh de go bhfuil stoc iomlán de chláir ama agus bileoga ag an deasc fáilithe.
• Tascanna riaracháin a dhéanamh nuair is gá.
• Trealamh a cur i dtreoir agus a bhaint anuas ar bhealach cuí agus sábháilte mar atá leagtha síos ag 

an chlár.
• Imscrúduithe rialta gnáthsheasaimh a dhéanamh ar achar na linne sa dóigh go ndéanfar cinnte de 

go bhfuil sé ag feidhmiú i gceart agus go bhfuil sé ag cloí le caighdeáin sábháilteachta.
• Cloígh le gach rialachán agus reachtaíocht a bhaineann le bheith ag obair le páistí.
• Garchabhair a thabhairt nuair atá cáilíocht chuí agat, de réir gnáthaimh an Chomhlachta.
• Dualgais cois linne a dhéanamh, ag déanamh cinnte de go bhfuil an pobal agus do 

chomhghleacaithe sábháilte i rith an ama.
• Páirt a ghlacadh i ngníomhachtaí a eagrú, a stiúir agus a chur chun cinn, ag baint amach an leibhéal 

is airde d’úsáid ag gach seisiún.
• Tascanna ar leith a dhéanamh a bhaineann le tograí nua, imeachtaí speisialta nó na riachtanais ar 

leith atá ag custaiméirí.
• Cloígh le gach gnáthamh oibriúchán an Chomhlachta.
• Cuidiú le baill maidir le hearraí caillte, úsáid trealaimh agus faisnéis ghinearálta a thabhairt faoin 

tsaoráid.
• Dearcadh proifisiúnta a choinneáil i leith na hoibre agus cinnte a dhéanamh de go gcloífear leis na 

gnáthaimh oibriúcháin i rith an ama.

Cé go dtabharfar oiliúint iomlán, beidh na cáilíochtaí agus inniúlachtaí seo a leanas ag an 
iarratasóir idéalach:
• Ní mór cáilíocht NPQL a bheith ag an duine.
• Macánta agus iontaofa.
• Taithí mar Gharda Tarrthála go háirithe i dtimpeallacht den chineál cheanna.
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• Cé go bhfuil sé inmhianaithe go bhfuil taithí ar bhogearraí bainistiú áirithintí a úsáid, níl sí 
riachtanach.

• Ábalta rud a dhéanamh as do chonlan féin.
• Scileanna cúraim custaiméirí den scoth lena n-áirítear meas a thabhairt ar chustaiméirí 

inmheánacha agus ar chustaiméiri seachtracha.
• Eolas maith ar bhunachar sonraí agus ar bhainistiú comháireamh airgid.
• Aird den scoth ar mhionrudaí.
• Cuma néata.
• Laidir mar imreoir foirne agus maith ag an chumarsáid.
• Sárphoncúlacht.
• I measc na dtairbhí tá: éíde agus béilte nuair atáthar ar dualgas.

Gníomhaíocht Foghlama: Staidéar Aonair
Cosúil le post ar bith, tá sé tábhachtach go bhfuil na cáilíochtaí agus na scileanna cuí agat le go bhfaighidh 
tú do rogha-poist sa tionscal fóilliochta, taistil agus turasóireachta. Tabhair cuairt ar na suíomhanna 
gréasáin atá liostaithe ar leathanach 10 lena chuidiú leat an taithí, réimse na gcáilíochtaí agus scileanna a 
fhiosrú atá de dhíth ar an tionscal, amhail obair mar fhoireann, scileanna cumarsáide, bainistíocht mhaith 
ama, scileanna maithe eagraíochta agus idirphearsanta nó dáimh le daoine.

Déan staidéar ar an Léarscáil Gairme ar an tsuíomh gréasáin ‘Careers That Move’’  
(www.careersthatmove.co.uk) atá le fáil fosta ón tsuíomh gréasáin de chuid Hospitality Guild  
(http://www.hospitalityguild.co.uk/career-map). D’fhéadfá an gnáth-thuarastal agus na huaireanta agus 
coinníollacha tipiciúla atá ag do phost idéalach a shainaithint. Sainaithin an réimse cáilíochtaí agus na 
cineálacha cáilíochtaí atá ag teastáil don fhostaíocht, amhail cáilíochtaí acadúla agus gairme, cáilíochtaí 
TFC, deimhniú garchabhrach agus cáilíochtaí atá sainiúil don phost amhail deimhniú tarrthála nó Blue 
Badge Tour Guiding.

Fíor 4: Dréimire na Gairme: cad é na bearta a 
d’fhéadfá a chur i gcrích le do rogha ghairme a 
bhaint amach?
Íomhá © TarikVision | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock

Fíor 3: Sainchuntas sonraithe poist don phost mar Chúntóir Fóillíochta

www.careersthatmove.co.uk
http://www.hospitalityguild.co.uk/career-map
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Agallamh don Phost
Is é an t-agallamh aonair ar an mhodh roghnúcháin is coitianta a 
úsáidtear sa tionscal fóilliochta, taistil agus turasóireachta.

Tríd an phróiseas roghnúcháin, roghnaíonn an eagraíocht an 
t-iarratasóir is fearr ó scaifte iarratasóirí le post ar leith a líonadh. De 
ghnáth san agallamh, bíonn plé duine le duine idir an t-agallaí agus 
an painéal agallaimh. Is dóigh níos cothroime é úsáid a bhaint as 
painéal agallaimh mar laghdaíonn sé an fheidearthacht go mbeadh 
an t-agallóir claonta i leith nó i gcoinne iarratasóra áirithe.

Is é an ról atá ag an phainéal agallaimh cinnte a dhéanamh de go 
ndéanfar an próiseás ar fad ar bhealach cóir cothrom. Caithfidh siad 
cinnte a dhéanamh de go gcloítear le gnáthaimh earcaíochta agus 
roghnúcháin. Ba chóir do gach ball ar an phainéal nótaí a dhéanamh 
le linn phróiseas na n-agallamh le cuidiú leis an chinnteoireacht.

Tá buntáistí agus míbhuntáistí araon ag baint le hagallaimh. Ar an taobh dearfach de, tugann an t-agallamh 
deis don fhostaitheoir ceisteanna diana a chur maidir le taithí an iarratasóra.

Beidh deis ag an iarratasóir fosta le tuilleadh eolais a fháil ar an eagraíocht agus ar an phost. Is cásanna 
strusmhara iad agallaimh don dá thaobh, áfach, agus bíonn sé ag brath go mór ar scil an agallóra.

Tá an suíomh gréasáin www.monster.co.uk ar an tsoláthraí is mó de 
ghairmeacha ar líne agus d’acmhainní earcaíochta. De réir Monster is iad seo a 
leanas na deich gceist is minice a gcuirtear le linn agallaimh:

Mar chuid d’agallamh maith, cuirfear na ceisteanna céanna ar gach duine ar an ghearrliosta don agallamh 
agus is cóir go mbainfidh na ceisteanna leis an tsainchuntas poist agus ní leis an fhoirm iarratais atá ag 
gach iarratasóir.

Fíor 5: Cás an agallaimh thipiciúil
Íomhá ©IconicBestiary | iStockphoto/Thinkstock

Fíor 6: Na Ceisteanna Agallaimh Is Minice a Chuirtear
Íomhá © art-sonik | iStockphoto/Thinkstock

1. Inis dom fá dtaobh duit féin?
2. An dtig leat do láidreachtaí a liostaigh?
3. Cad iad na laigí atá agat?
4. Cad chuige ar chóir dom tú a fhostú?
5. Cá háit a mbeidh tú i gcionn cúig bliana amach seo, 

dar leat?
6. Cad chuige ar mhaith leat a bheith ag obair anseo?
7. Cad é an tuarastal a bhfuil tú ag súil leis?
8. Cad é a spreagann tú?
9. Cad é is imreoir maith foirne ann, dar leat?
10. Ar mhaith leat ceist ar bith a chur orm?

http://www.monster.co.uk
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Ionduchtú
Is é is ionduchtú ann, próiseas trína gcuirtear baill foirne nua-cheaptha in aithne don eagraíocht, a córais 
agus a hionchais. An aidhm atá leis:
• deis a thabhairt do bhaill nua foirne tuiscint a fháil ar an timpeallacht oibre;
• go mbeadh fhios acu cé leis le ceist a chur orthu mura bhfuil siad cinnte faoin rud atá le déanamh; agus
• eolas a fháil ar pholasaithe ginearálta na heagraíochta, lena n-áirítear rialacháin sláinte agus 

sábháilteachta.

Is gnách go mbíonn difríocht idir ionduchtú eagraíochta agus ionduchtú post-bhunaithe. De ghnáth ní 
mhaireann ionduchtú eagraíochta ach cúpla lá agus is minic a bhaintear úsáid as lámhleabhar foirne nó 
fostaí, físeán agus lámhleabhair oiliúna. De ghnáth maireann ionduchtú post-bhunaithe níos faide agus 
baineann an bainisteoir líne atá ag sealbhóir poist leis.

Fíor 7: Lámhleabhar Fostaithe
Íomhá © zimmytws | iStockphoto/Thinkstock

Mar sin de, an phríomhaidhm atá le clár ionductaithe ná an dóigh a bhfeidhmíonn an t-ionad nua oibre, a 
phróisis agus a ghnáthaimh a chur in aithne do bhaill nua foirne. Tugann an tréimhse ionduchtaithe am don 
fhostaí nua le socrú isteach sa ról nua agus sa timpeallacht nua aige.

Dá mba ionduchtú maith é, ba chóir go mbeadh an deis ag ball nua na foirne na scileanna atá riachtanach 
don phost a chleactadh agus idirghníomhú agus buaileadh le fostaithe eile a mbeadh sé ag obair taobh leo.

Ar na tairbhí de chlár ionduchtúcháin, tá deis ag an iarratasóir táithí a fháil ar an timpeallacht nua oibre. 
Clúdaítear cearta fostóra agus fostaithe agus téarmaí agus coinníollacha fostaíochta sa phróiseas fosta. Ba 
chóir go gcuimseodh an fostóir cúrsaí sláinte agus sábháilteachta. Cuimseofar aon riachtanais dhleathacha a 
bhaineann le hobair don chomhlacht fosta.

Beidh cuid acu seo a leanas ar a laghad i gclár tipiciúil ionduchtúcháin:
• Cuirfear príomhbhaill na foirne in aithne;
• Buneolas faoin chomhlacht;
• Turas thart ar an fhoirgneamh;
• Oiliúint sainiúil don ról phoist;
• Aon riachtanais dhleathacha (mar shampla, tá oiliúint ar shláinte agus sábháilteacht éigeantach);
• Buneolas faoi na téarmaí agus coinníollacha. D’fhéadfadh Lámhleabhar Foirne a bheidh ann (mar shampla, 

teidlíocht saoire, an dóigh le héilimh costais a dhéanamh, srl.);
• Riachtanais rialtais a chomhlánú amhail sonraí Cánach Ioncaim & Árachais Náisiúnta (mar shampla P45 nó 

P60 a thabhairt isteach); agus
• Sonraí párolla a chur ar bun.
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Fíor 8: Coimhéadann Chef ar Dhuine Faoi Oiliúint i gCistin Bialainne
Íomhá ©MachineHeadz | iStockphoto/Thinkstock

Is ghnách go mbíonn meantóir ag ball foirne nua-cheaptha. Is é is meantóireacht ann nuair atá freagracht 
ar an bhall foirne níos sinsearaí as na scileanna atá ag an bhall foirne nua-cheaptha a fhorbairt. Cuireann an 
meantóir dea-shampla ar fáil don bhall foirne nua-cheaptha.

Gníomhaíocht Foghlama 
Cad é a chiallaíonn na téarmaí seo a leanas, dar leat?:
• Earcaíocht;
• Cur Síos ar an Phost;
• Painéal agaillaimh;
• Ionduchtúchán; agus
• Meantóireacht.

Cad é mar a d’ullmhófá sula rachfá faoi agallamh?

Tabhair breac-chuntas ar na fáthanna, dar leat, a bhaineann le gach ceann de na ceisteanna agallaimh is 
minice a chuirtear?

Cad é ba chóir a bheith sa lámhleabhar foirne dar leat?

A Mhúinteoirí: gabhaigí chuig an Chreatlach Pleanála fosta le bhur dtoil, faoi choinne ceachtanna breise 
agus cuidiú.
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