IARRATAS AR

FHOSTAÍOCHT MAR
OIBRÍ TACAÍOCHTA

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig www.tearmanneanna.ie

Do shloinneadh ................................................................................. Teideal (Mr/Mrs/Miss srl.)...............................
Céad ainmneacha ................................................................................................................................................
Do sheoladh...........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..………………………..
Sloinnte roimhe seo (más ann)................................................................................................................................
Teileafón baile ……………....................…………… Fón póca ..............................................................................
Seoladh ríomhphoist …………………………………… Gaeilge mar chéad theanga? Tá/Níl ................................
Más ‘Níl’, líofacht do chuid Gaeilge?

Labhartha –

Ar fheabhas, Go maith, Réasúnta, Lag ……………

Scríofa – Ar fheabhas, Go maith, Réasúnta, Lag……………
Uimhir PPS………………………………………… An bhfuil tú i dteideal oibriú in Éirinn faoi láthair? Tá / Níl
Náisiúntacht…………………….....…………… Uimhir do Phas …………………………Dáta eisithe……….……......

Cuid
1.carr
Sonraí
An
bhfuil
agat?pearsanta.
Tá / Níl

An bhfuil sé i gceist agat do charr a úsáid i mbun oibre? Tá / Níl

An bhfuil ceadúnas iomlán tiomána agat d’Éirinn? Tá / Níl
Cineál ceadúnais Páipéar / fótachárta

Ceadúnas tiomána…............……….…………
Dáta éagtha an cheadúnais ………........……..……..

Dáta éagtha an árachais cairr ………………………………… Dáta éagtha an NCT .....................................

CAITHFIDH TÚ iad seo a leanas a bheith agat ag an agallamh. Mura mbeidh an doiciméadú seo ag
iarratasóir is baolach go n-eiteofar an t-iarratas.
1) Dhá fhoirm aitheantais (pas agus ceadúnas tiomána is fearr)
2) Litir ‘oifigiúil’ a mbeidh d’ainm agus do sheoladh uirthi (m.s. Bille Teileafóin, Ráiteas Bainc, srl.)
3) Cruthúnas go bhfuil ‘Cead Oibre in Éirinn’ agat (mura bhfuil pas AE agat)

Mura dtugtar gach eolas a iarrtar agus gach eolas ábhartha a bhaineann leis an iarratas
poist seo ar an bhfoirm iarratais seo nó ag aon agallamh a dhéanfar ina dhiaidh (más ann
dó) d’fhéadfadh go mbrisfí as do phost tú le linn do chuid fostaíochta le Tearmann Éanna
Teo má thairgtear post duit mar thoradh ar an iarratas seo.

Cuid A: Infhaighteacht.
Léigh é seo, le do thoil, sula líonfaidh tú an Fhoirm Infhaighteachta: Cúig lá gach seachtain
móide gach re deireadh seachtaine na gnáthriachtanais oibre. Níl sé riachtanach go n-oibreodh
Oibrithe Tacaíochta níos mó ná tréimhse amháin in aghaidh an lae ach tá cead agat an oiread
tréimhsí agus is mian leat a oibriú. Níl aon deimhniú ar uaireanta oibre agus níl sna tréimhsí
iomlaoide atá tugtha ach samplaí. Ní thabharfar íocaíocht ach amháin ar ‘uaireanta a oibríodh’.

TÁBHACHTACH: Beidh an infhaighteacht seo mar bhunús le haon fhostaíocht a
thairgfear agus, má ghlactar leat, beidh sin mar cheangaltas ort.
FOIRM INFHAIGHTEACHTA

Laethanta na
seachtaine

An líon is lú de
dheirí
seachtaine

Ticeáil na boscaí a léiríonn na hamanna a mbeidh tú ar fáil

Maidin

Deirí
Seachtaine

Ticeáil má tá tú ar fáil

Ticeáil má tá tú ar fáil

Ticeáil má tá tú ar fáil

Ticeáil má tá tú ar fáil

Ticeáil má tá tú ar fáil

Ticeáil má tá tú ar fáil

Ticeáil má tá tú ar fáil

Ticeáil má tá tú ar fáil

Ticeáil má tá tú ar fáil

Ticeáil má tá tú ar fáil

0700 -1200

Am Lóin & Iarnóin
1200 - 1700

Tráthnóna
1700 - 2300

San Oíche
2200 - 0800 (Go garbh)

Cónaí Intí



An líon iomlán uaireanta an chloig sa tseachtain atá uait…………………………………
…..…. uaireanta/seachtain
Tabhair faoi deara go bhfuil an méid oibre atá ar fáil athraitheach
agus tharlódh nach mbeadh baill foirne ag oibriú i dtréimhsí
atá marcáilte thuas mar ‘ar fáil’.

Cuid B: Cúlra Oideachais/Oiliúna
Oiliuint
Tá/Níl
Sonraí na modúil atá
déanta go dáta

Bunoideachas
Dara Lebhéal
Triú Leibhéal
FETAC leibhéal
5 Ag Deanamh
cúram don
aosach/Sonrai
an líon modúil
atá déanta

Sonraí an
bhliain ar a
baineadh
amach na
cáilíochtaí

Eile

Cuid C: Cúlra Fostaíochta
An bhfuil tú fostaithe faoi láthair? Tá / Níl
NÓTA TÁBHACHTACH: Ní mór duit GACH post a bhí agat roimhe seo a lua. Ní mór míniú a
thabhairt ar aon bhearnaí san fhostaíocht.
Ainm & seoladh an fhostóra
D’fhostóir reatha nó d’fhostóir
deireanach

Roimhe seo 1

Roimhe seo 2

Roimhe seo 3

Roimhe seo 4

Roimhe seo 5

Roimhe seo 6

Roimhe seo 7

Teideal do
phoist

Ó (mí &
bliain)

Go dtí (mí
& bliain)

An chúis ar imigh tú

Cuid C: Ciontuithe Coiriúla
Ní mór na ciontuithe go léir a lua, cinn atá glanta agus gach ceann atá ar feitheamh san áireamh. Nótáil, le
do thoil, nach mór imréiteach sásúil a fháil ón nGarda Síochána sula dtosóidh an fhostaíocht. Beidh sé de
chead ag Tearmann Éanna Teo., faoina rogha féin amháin, tuairisc imréitigh a lorg ón nGarda Síochána
d’aon bhall dá fhoireann ag aon am le linn a dóibh a bheith fostaithe leis an eagraíocht seo.

An bhfuil rabhadh faighte riamh agat nó ar ciontaíodh tú in aon chion choiriúil nó an bhfuil aon
ionchúisimh ar feitheamh?
TÁ / NÍL
Más ‘Tá’ an freagra tabhair sonraí anseo:

An mbíonn tú ag caitheamh tobac?

BÍONN / NÍ BHÍONN

An ólann tú alcól (má ólann, cé mhéad aonad sa tseachtain?)
Is ionann aonad agus gloine fíona/ pionta beorach/ miosúr biotáille

ÓLANN / NÍ ÓLANN

Cuid D: Taithí
Tabhair sonraí faoi aon
cháilíochtaí atá agat i
dtaca le cúram

An bhfuil taithí agat ar:
Daoine a Aistriú & a
Láimhsiú?

Tascanna atá déanta agat (m.s. Ardú, Daone a aistriú ó chathaoir rothaí go dtí an leaba, srl.)

An bhfuil taithí agat ar:
Cúram pearsanta,
folcadh agus cúraimí
leithris san áireamh?

Tascanna atá déanta agat (m.s. níochán, bearradh, srl.)

An bhfuil taithí agat ar:
Cócaireacht, obair tís
agus beathú?

Tascanna atá déanta agat (m.s. do chumas cócaireachta, obair tís, ar bheathaigh tú aon duine, srl.)

An bhfuil taithí agat ar:
Leidíocht cógas?

Tascanna atá déanta agat (m.s. míochnú béil, leidíocht cógas, srl.)

An bhfuil cúram
ginearálta tugtha agat
(ar bhonn pearsanta nó
gairmiúil)?

Tascanna atá déanta agat

An raibh tú i bhfeighil
tí?

Tabhair sonraí anseo
faoi do thaithí le
cócaireacht / ullmhú bia
agus na cineálach bia
atá tú in ann a chócaráil

Cuid E: Dearbhú Sláinte.
Tabhair faoi deara, le do thoil, go mbeidh gá le deimhniú feidhmiúlacht chun oibre ó
do dhochtúir teaghlaigh sula dtosóidh do chuid fostaíochta
Cuid a Sé: Teistiméireachtaí
Ní mór dúinn sonraí beirte a fháil a bheidh in ann teistiméireacht a thabhairt duit. Ní mór do dhuine acu a bheith mar
fhostóir reatha agat nó mar fhostóir roimhe seo agus aithne gairmiúil a bheith ag an duine eile ort (ní gaol duit).
Tabhair faoi deara, le do thoil: Ní bhímid ag iarradh teistiméireachta go dtí tar éis an agallaimh (bíonn
tairiscint fostaíochta ag brath ar theistiméireachtaí sásúla)

Teistiméireacht 1
(D’fhostóir reatha. Má tá tú dífhostaithe is féidir leat
an fostóir is deireanaí a bhí agat a lua agus scríobh
‘Dífhostaithe faoi Láthair’. Ní ghlacfar le haon duine
eile.)
Ainm, seoladh agus postchód

Teideal poist an mholtóra..............................
Uimhir Theileafóin ................................
Mar gheall gur ainmnigh tú an moltóir seo tá tú ag
tabhairt cead dúinn teagmháil a dhéanamh leo faoi do
chuid oiriúnachta don ról.

Teistiméireacht 2
Ainm, seoladh agus postchód

Cén aithne atá agat ar an duine seo? ............................
….....................................................................................
Teideal poist an mholtóra (más cuí)..............................

Uimhir Theileafóin .....................................................
Mar gheall gur ainmnigh tú an moltóir seo tá tú ag
tabhairt cead dúinn teagmháil a dhéanamh leo faoi do
chuid oiriúnachta don ról.
An bhfuil aon eolas breise agat a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar d’iarratas? TÁ / NÍL
Más ‘TÁ’ an freagra tabhair sonraí anseo:

RÁITEAS
Dearbhaím leis seo go bhfuil an t-eolas atá tugtha ar an bhfoirm seo, agus in aon ráiteas ó bhéal, cruinn agus
iomlán agus nach bhfuil aon fhíric ábhartha coinnithe faoi cheilt. Deimhním gur iarratas ionraic ar obair é seo agus
má roghnaítear mé go mbeidh mé ar fáil chun oibre ag na hamanna atá ráite san fhoirm seo agus go gcloífidh mé
leis na rialacháin agus leis na riachtanais chonartha atá ag Tearmann Éanna Teo.

Sínithe: ……………………………………….............. Dáta ……………………………..
Nuair a bheidh an fhoirm seo comhlánaithe agat seol ar ais í chuig:

Bainisteoir

Tearmann Éanna Teo
An Tulaigh, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe.
Fón: 091 505540
Ríomhphost: tearmanneanna@eircom.net
Suíomh idirlín: www.tearmanneanna.ie

