FAOI RÚN

Iarratas ar Phost mar Chúntóir Feidhmiúcháin
SONRAÍ PEARSANTA (bain úsáid as BLOCLITREACHA)
Sloinne:

Céadainm:

Seoladh Cónaithe / Poist

Sonraí teagmhála (le húsáid le linn an phróisis iarratais)
Fón póca:

R-phost:

FOSTAÍOCHT ROIMHE SEO (liostaigh poist a bhí agat roimhe seo, ag tosú leis
an gceann is déanaí)
Fostóir

Post a bhí agat

Dáta ó

Dáta go

ARDTEISTIMÉIREACHT/Cáilíochtaí Coibhéiseacha (ná líon é seo isteach ach
amháin má tá an roinn a leanann, Cáilíochtaí Breisoideachais/Ardoideachais,
á fhágáil folamh agat)
ÁBHAIR
(Luaigh Leibhéal: Ardleibhéal, Gnáthleibhéal nó Bonnleibhéal)

GRÁID A FUARTHAS

Bliain

CÁILÍOCHTAÍ BREISOIDEACHAIS/ARDOIDEACHAIS
Teideal na Cáilíochta

Institiúid Acadúil

Dátaí staidéir

Bliain an bhronnta

EOLAS FAOI MHOLTÓIRÍ: Fostóirí reatha nó roimhe seo
Ainm

Ainm agus seoladh poist iomlán
an Chomhlachta/na hEagraíochta

Gaol leat
e.g. Bainisteoir

Sonraí teagmhála
Fón:
R-phost:
Fón:
R-phost:

An bhfuil fógra de dhíth ort sula ndéanfar teagmháil le do mholtóirí?

Tá

☐

Níl ☐

DEARBHÚ AN IARRTHÓRA
Tá an t-eolas ar fad a thugtar san iarratas seo fíor agus ceart, chomh fada agus is eol dom. Tuigim, má fhaightear
amach go bhfuil sonra ar bith a thugtar san iarratas seo bréagach nó míchruinn ar bhealach ábhartha ar bith, gur
féidir gníomh a ghlacadh chun tairiscint fostaíochta ar bith a tharraingt siar.
Tugaimse údarás don Ollscoil freisin mo cháilíochtaí a fhíordheimhniú leis na hinstitiúidí oideachais ábhartha atá
liostaithe.

AINM CLÓITE:

SÍNIÚ:

DÁTA:

Ba chóir iarratais chomhlánaithe a chur ar ais 5pm Dé Luain 17 Feabhra 2020 nó
roimhe sin chuig:
Ceann Seirbhísí Acadúla agus Clárlainne
Ollscoil na hÉireann
49 Cearnóg Mhuirfean
Baile Átha Cliath D02 V583
Teil: 01 4392424. Facs: 01 4392466 R-phost: personnel@nui.ie
Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh i d’iarratas:
• An fhoirm iarratais chomhlánaithe seo;
• Litir chumhdaithe le leathanach amháin A4;
• Curriculum Vitae.
Cosaint Sonraí:
Déanann OÉ próiseáil ar gach sonra pearsanta go trédhearcach agus go dleathach. Féach ar

bpolasaí maidir le cosaint sonraí ar www.nui.ie
Coimeádfar sonraí iarrthóirí ar feadh tréimhse sé mhí i ndiaidh deiridh an chomórtais, agus
scriosfar na sonraí pearsanta uile go daingean ina dhiaidh sin.

