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FÓGRA FOLÚNTAIS 

CEANN NA RANNÓIGE GNÓTHAÍ CORPARÁIDEACHA 

(F/M) 

TAG.: ESMA/2018/VAC1/AD11 

 
Cineál conartha Gníomhaire Sealadach1  
Feidhmghrúpa agus grád AD11 
Fad an chonartha Tréimhse 5 bliana a bhféadfaí í a fhadú2 
Rannóg An Rannóg Gnóthaí Corparáideacha 
Áit fostaíochta Páras, an Fhrainc 
Spriocdháta le haghaidh 
iarratas 

12/03/2018 (23:59 uair, am áitiúil Pháras) 

Liosta ionadaithe bailí go dtí 
an 

31/12/20193 

 
1. An tÚdarás 
 
Údarás neamhspleách de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) is ea an tÚdarás Eorpach um Urrúis 
agus Margaí (ESMA). Bunaíodh an 1 Eanáir 2011 é agus tá sé lonnaithe i bPáras. Is é an misean 
atá ag ESMA feabhas a chur ar an gcosaint a thugtar d’infheisteoirí agus margaí airgeadais atá 
cobhsaí agus dea-riartha a chur chun cinn. Eascraíonn an misean sin ón Rialachán lenar 
bunaíodh ESMA4 agus tá trí chuspóir i gceist leis: 
 

 Cosaint infheisteoirí: a shocrú go ndéanfar freastal níos fearr ar riachtanais tomhaltóirí 
airgeadais agus na cearta atá acu mar infheisteoirí a neartú, agus na freagrachtaí atá orthu 
á n-aithint ag an am céanna; 

 Margaí atá dea-riartha: iontaofacht, trédhearcacht, éifeachtúlacht agus dea-fheidhmiú na 
margaí airgeadais a chur chun cinn taobh le bonneagar láidir margaidh; agus 

 Cobhsaíocht airgeadais: an córas airgeadais a neartú ionas go mbeifear in ann 
géarchéimeanna airgeadais a sheasamh agus gan ligean d'éagothromaíochtaí airgeadais 
dul as smacht, agus fás geilleagrach á spreagadh ag an am céanna. 

 
Baineann ESMA na cuspóirí sin amach trí thabhairt faoi cheithre ghníomhaíocht: 

 measúnú a dhéanamh ar rioscaí d’infheisteoirí, do mhargaí agus do chobhsaíocht 
airgeadais; 

 leabhar rialacha aonair a chur i gcrích le haghaidh mhargaí airgeadais an Aontais; 
                                                        
1 I gcomhréir le hAirteagal 2(f) de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile (CEOS) an Aontais Eorpaigh:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EN:PDF 
2 Féadfar gníomhairí sealadacha a fhostú ar feadh tréimhse sheasta 5 bliana faoin gcéad chonradh dá gcuid. I bprionsabal, is ar feadh 
tréimhse éiginnte a dhéanfar aon athnuachan ar an gconradh. Beidh tréimhse phromhaidh naoi mí le cur isteach mar chuid den chéad 
chonradh. 
3 D’fhéadfadh go bhfadófaí tréimhse bhailíochta an liosta ionadaithe. 
4 Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás 
Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-
aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún. 

Dáta: 05/02/2018 
ESMA/2018/VAC1/AD11 
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 cóineasú maoirseachta a chur chun cinn; agus 
 maoirseacht dhíreach a dhéanamh ar eintitis shonracha airgeadais. 

 
Comhlíonann ESMA an misean atá aige laistigh den Chóras Eorpach Maoirseoirí Airgeadais 
(CEMA) trí dhul i mbun comhar gníomhach le hÚdaráis Inniúla Náisiúnta (go háirithe le rialálaithe 
margaí urrús), leis an Údarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE) agus leis an Údarás Eorpach um 
Árachas agus Pinsin Cheirde (EIOPA). Tá ról ar leith ag ESMA laistigh de CEMA sa mhéid go 
gcuireann sé freagrachtaí maoirseachta dírí i gcrích ar leibhéal an Aontais maidir le 
gníomhaireachtaí rátála creidmheasa, stórtha trádála agus contrapháirtithe lárnacha tríú tír. Tá 
institiúidí an Aontais i mbun breithniú a dhéanamh ar thograí a bhfuil mar aidhm leo tuilleadh 
feabhais a chur ar ról agus freagrachtaí ESMA. 
 
Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach láithreán gréasáin ESMA: http://www.esma.europa.eu. 
 
 
2. Creat agus próifíl an phoist 
 
Tá nós imeachta roghnúcháin á eagrú ag ESMA don phost seo: “Ceann na Rannóige Gnóthaí 
Corparáideacha”. Tuairisceoidh an t-iarrthóir rathúil do Stiúrthóir Feidhmiúcháin ESMA agus 
oibreoidh sé/sí i ndlúthchomhar le Cathaoirleach ESMA. Tá freagracht ar an Rannóg Gnóthaí 
Corparáideacha as tacaíocht agus saineolas a thabhairt don lucht ardbhainistíochta (go háirithe 
an Cathaoirleach agus é/í ag comhlíonadh a f(h)reagrachtaí ionadaíochta seachtraí) agus 
d’fhoireann ESMA ar fad. Tá thart ar 12 bhall foirne ag an Rannóg faoi láthair. 
 
Cumhdaítear na réimsí seo a leanas le gníomhaíochtaí na Rannóige: 
 

 Caidreamh le hinstitiúidí an Aontais, le húdaráis náisiúnta agus le geallsealbhóirí ESMA 
Tá caidreamh ESMA le hinstitiúidí an Aontais agus leis na hÚdaráis Inniúla Náisiúnta á threorú 
agus á chomhordú ag an Rannóg, lena n-áirítear cuntasacht éifeachtach as obair agus treo 
straitéiseach ESMA.  Chomh maith leis sin, tá an Rannóg ag tacú le comhlachtaí rialachais ESMA 
agus ag comhordú chaidreamh ESMA leis an earnáil phríobháideach, le hionadaithe do 
thomhaltóirí, le rannpháirtithe margaidh agus le contrapháirtithe idirnáisiúnta. 

 
 Cumarsáid sheachtrach agus cumarsáid inmheánach 

Tá freagracht ar an Rannóg as déileáil le cumarsáid sheachtrach (lena n-áirítear cumarsáid leis 
an bpreas, óráidí, srl.) agus le cumarsáid inmheánach. Socraíonn sí an straitéis cumarsáide 
fhoriomlán agus cuireann sí chun feidhme í go héifeachtach, lena n-áirítear trí thacaíocht 
ghníomhach a thabhairt don lucht ardbhainistíochta. 
 

 Pleanáil straitéiseach 
Tacaíonn an Rannóg leis an lucht ardbhainistíochta maidir le hathbhreithniú leanúnach a 
dhéanamh ar threo straitéiseach ESMA agus maidir le forbairt a dhéanamh ar Chláir Oibre 
Ilbhliantúla agus Cláir Oibre Bhliantúla atá ag teacht leis an straitéis sin. Anuas air sin, cuireann 
sí straitéis, cuspóirí agus pleananna oibre ESMA in iúl go héifeachtach laistigh den eagraíocht 
agus lasmuigh di. 
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 Dearbhú agus cuntasacht 

Tacú leis an Lucht Ardbhainistíochta agus leis an mBord Bainistíochta ar mhaithe le héifeachtacht, 
comhlíonadh agus éifeachtúlacht ESMA a áirithiú. Is é atá i gceist leis sin rialú inmheánach, 
measúnú riosca agus rialachas inmheánach, mar aon le faireachán rialta agus tuairisciú gaolmhar, 
lena n-áirítear trí Thuarascálacha Bliantúla agus trí mhodhanna eile cumarsáide. 
 
Príomhdhualgais: 
 
Agus é/í ag obair faoi fhreagracht Chathaoirleach ESMA agus Stiúrthóir Feidhmiúcháin ESMA, 
beidh freagracht ar an iarrthóir rathúil as na nithe seo: 
 
Bainistíocht oibríochtúil na Rannóige: 

 forbairt agus cur chun feidhme chlár oibre ESMA a stiúradh i réimsí ainmnithe trí chlár 
oibre na Rannóige a shainiú, próisis chuí agus straitéis cumarsáide chuí a bhunú, agus 
tosaíochtaí a shocrú le haghaidh cur chun feidhme; 

 bainistiú agus comhordú a dhéanamh ar acmhainní daonna na Rannóige, agus ar a 
hacmhainní airgeadais nuair is cuí, ionas go mbeidh daoine inspreagtha, go ngníomhóidh 
siad ar bhealach gairmiúil agus go mbainfidh siad ardchaighdeáin amach ina gcuid oibre; 

 ionadaíocht a dhéanamh don Rannóg agus d’ESMA ag cruinnithe inmheánacha agus 
seachtracha ábhartha chun cinntí, tograí agus íomhá an Údaráis a chur ar aghaidh agus 
a chur chun cinn; 

 an treo a shocrú le haghaidh faisnéis a thabhairt faoi obair na mball foirne agus sreabhadh 
na faisnéise sin a áirithiú; 

 dea-chaidreamh straitéiseach a fhorbairt agus a chothú le hinstitiúidí an Aontais, le 
comhlachtaí Ballstáit agus le geallsealbhóirí poiblí ábhartha eile; 

 rannpháirtíocht ESMA le geallsealbhóirí a stiúradh agus tacaíocht a thabhairt don Ghrúpa 
Geallsealbhóirí um Urrúis agus Margaí (SMSG), don Chomhchoiste agus don Bhord 
Achomhairc; 

 obair cumarsáide seachtraí agus cumarsáide inmheánaí ESMA a stiúradh; 
 forbairt a dhéanamh ar thuairisciú agus faireachán inmheánach ar na próisis ábhartha trí 

leas a bhaint as rialuithe spriocdhírithe. 
 
 
Ceannaireacht straitéiseach: 

 Forbairt a dhéanamh ar staid straitéiseach ESMA laistigh de chreat an Aontais, a straitéis 
idirbheartaíochta a shainiú le haghaidh na sainchomhad is ábhartha, agus ról ESMA a 
chur chun cinn; 

 treo straitéiseach ESMA a chur chun feidhme agus pleanáil bhliantúil/ilbhliantúil a fhorbairt 
(sainiú a dhéanamh ar chlár oibre, pleananna bainistíochta bliantúla agus tuarascálacha 
gníomhaíochta na Rannóige i gcomhar leis na Rannóga eile in ESMA); 

 dea-chaidreamh straitéiseach a chothú agus feabhas a chur ar chomhar le rialálaithe 
náisiúnta urrús, le hinstitiúidí AE, leis an Údarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE)/le 
EIOPA/leis an mBord Eorpach um Riosca Sistéamach (ESRB), lena n-áirítear tríd an 



 

Leathanach 4 de 8 

 

gComhchoiste, le rialálaithe lasmuigh den Aontas, lena n-áirítear tríd an Eagraíocht 
Idirnáisiúnta um Choimisiúin Urrús (IOSCO), agus le geallsealbhóirí ábhartha eile sna 
réimsí inniúlachta; 

 ionadaíocht a dhéanamh d’ESMA agus don Rannóg Gnóthaí Corparáideacha lasmuigh 
den eagraíocht, bíodh sé i gcomhdhálacha agus i seimineáir nó ar bhonn déthaobhach le 
geallsealbhóirí; agus 

 tacú le bainistíocht éifeachtúil ESMA trí rannchuidiú go gníomhach leis an bhFoireann 
Bainistíochta agus leis an obair chomhchoiteann ar mhaithe le cuspóirí straitéiseacha an 
Údaráis a bhaint amach. 

 
 
3. Cáilíochtaí gairmiúla agus riachtanais eile 
 
A. Critéir incháilitheachta 
 
D’fhonn iad a bheith incháilithe, ní mór d’iarrthóirí gach ceann de na critéir incháilitheachta atá 
liostaithe thíos a chomhlíonadh faoin spriocdháta le haghaidh iarratais a chur isteach: 
 

 leibhéal oideachais arb ionann é agus ceithre bliana ar a laghad de staidéar ollscoile 
críochnaithe atá fianaithe le dioplóma5 a bheith acu i réimse a bhaineann leis an bpost 
seo, agus, tar éis dóibh an dioplóma sin a bhaint amach, taithí chruthaithe ghairmiúil6 cúig 
bliana déag a bheith acu ar roinnt, nó gach ceann, de na réimsí a bpléitear leo sa 
sainchuntas poist; 
NÓ 

 leibhéal oideachais arb ionann é agus trí bliana ar a laghad de staidéar ollscoile 
críochnaithe atá fianaithe le dioplóma7 a bheith acu i réimse a bhaineann leis an bpost 
seo, agus, tar éis dóibh an dioplóma sin a bhaint amach, taithí chruthaithe ghairmiúil8 sé 
bliana déag a bheith acu ar roinnt, nó gach ceann, de na réimsí a bpléitear leo sa 
sainchuntas poist; 

 a bheith ina náisiúnach de Bhallstát den Aontas Eorpach nó den Limistéar Eorpach 
Eacnamaíoch (an Iorua,  
Lichtinstéin, an Íoslainn); 

 a bheith i dteideal a gceart iomlán mar shaoránach9; 
 aon oibleagáidí arna bhforchur leis na dlíthe is infheidhme a bhaineann le seirbhís mhíleata 

a bheith comhlíonta acu; 
 na teistiméireachtaí carachtair cuí a sholáthar maidir lena oiriúnaí atá siad dá gcuid 

dualgas a chomhlíonadh; 
 eolas críochnúil a bheith acu ar cheann amháin de theangacha an Aontais Eorpaigh10 agus 

eolas sásúil11 a bheith acu ar theanga eile de chuid an Aontais Eorpaigh; agus 

                                                        
5 Ní bhreithneofar ach cáilíochtaí a bronnadh i mBallstáit AE nó lena mbaineann deimhniú comhionannais arna n-eisiúint ag údaráis 
na mBallstát sin. 
6 Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi thaithí ghairmiúil a ríomh, féach an doiciméad “Treoirlínte d'Iarrthóirí” atá foilsithe ar shuíomh 
Gréasáin ESMA https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers 
7 Féach fonóta 5. 
8 Féach fonóta 6. 
9 Sula gceapfar é/í, iarrfar ar an iarrthóir rathúil deimhniú ó na póilíní a chur ar fáil ina léireofar nach bhfuil aon taifead coiriúil aige/aici. 
10 Is iad seo teangacha an Aontais Eorpaigh: an Bhulgáiris, an Chróitis, an tSeicis, an Danmhairgis, an Ollainnis, an Béarla, an 
Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Ungáiris, an Ghaeilge, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, 
an Mháltais, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSlóvaicis, an tSlóivéinis, an Spáinnis agus an tSualainnis. 
11 Ar leibhéal C1 ar a laghad den Chreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha: 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr  
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 bheith corpacmhainneach chun na dualgais a bhaineann leis an bpost a chomhlíonadh12. 
 
B. Critéir roghnúcháin 
 
CÉIM AN RÉAMHSCAGTHA 
 
Déanfar iarratais ina gcomhlíontar na Critéir incháilitheachta thuas (cuid A) a mheas ansin in 
aghaidh na mBunriachtanas (cuid B.1). Maidir le hiarrthóirí nach gcomhlíonann gach ceann de na 
Bunriachtanais (cuid B.1), eisiafar iad ón bpróiseas roghnúcháin. 
 
Maidir le hiarrthóirí a chomhlíonann gach ceann de na Bunriachtanais (cuid B.1), scórálfar iad in 
aghaidh na Riachtanas buntáisteach (cuid B.2). Laistigh den mheastóireacht chomparáideach sin 
ar iarratais, is don seisear iarrthóirí a fhaigheann na scóir is airde agus a bhaineann an scór íosta 
65% amach araon a thabharfar cuireadh chun agallaimh agus chun triail scríofa a dhéanamh. 
 
B.1. Bunriachtanais 
 

a) Den taithí cúig bliana déag (atá riachtanach faoi chuid 3.A thuas), taithí cúig bliana ar obair 
i réimse an rannpháirteachais bheartais phoiblí (is cuma cé acu a gnóthaíodh í san earnáil 
phoiblí nó san earnáil phríobháideach, nó i ról gnóthaí corparáideacha nó i ról 
rialála/maoirseachta); 

b) Taithí shuntasach ar obair i bpost bainistíochta ar feadh 5 bliana ar a laghad13; 
c) Sárthuiscint ar Bhéarla scríofa agus labhartha14. 

 
B.2. Riachtanais bhuntáisteacha 
 

d) Taithí ar mhargaí airgeadais agus ar a gcreat rialála; 
e) Eolas (a gnóthaíodh trí thaithí nó trí oiliúint) ar chreat rialála an Aontais agus/nó creat 

institiúideach an Aontais maidir le margaí airgeadais; 
f) Taithí ghairmiúil ar chumarsáid, is cuma cé acu a gnóthaíodh í i dtimpeallacht earnála 

poiblí nó i dtimpeallacht earnála príobháidí; 
g) Taithí ar obair a dhéanamh i dtimpeallacht ilchultúrtha; 
h) Inspreagadh don phost fógartha. 

 
CÉIM AN AGALLAIMH AGUS NA TRIALACH SCRÍOFA 
 
Is in aghaidh na gcritéar roghnúcháin ar fad (codanna B.1, B.2 agus B.3) a mheasfar iarrthóirí dá 
dtugtar cuireadh chun agallaimh agus chun triail scríofa a dhéanamh. 
 

                                                        
Maidir le hiarrthóirí dá dtugtar cuireadh chun agallaimh, cuirfear iad faoi réir triail ó bhéal chun an t-eolas atá acu ar an dara teanga 
den Aontas Eorpach a mheas. 
12 Sula gceapfar é/í, déanfar scrúdú ar an iarrthóir rathúil i gceann amháin d’ionaid leighis an Aontais chun a dheimhniú go 
gcomhlíonann sé/sí ceanglais Airteagal 12(2)(d) de CEOS (bheith corpacmhainneach chun na dualgais lena mbaineann a 
chomhlíonadh). 
13 Luaigh an líon tuairisceoirí díreacha agus an líon tuairisceoirí indíreacha. 
14 Leibhéal B2 ar a laghad.  
Is é Béarla teanga oibre inmheánach ESMA, mar a chinn Bord Bainistíochta ESMA i gcinneadh ESMA/2011/MB/3 uaidh an 11/01/2011. 
Leis an gcinneadh sin, cuirtear Airteagal 73(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lenar bunaíodh ESMA chun feidhme. 
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B.3. Riachtanais bhreise 
 

i) An cumas chun baill foirne a stiúradh agus a inspreagadh (scileanna bainistíochta); 
j) An cumas chun déileáil le daoine ar bhealach éifeachtach cúirtéiseach agus chun 

caidreamh oibre atá táirgiúil agus comhoibríoch a chothú laistigh den Rannóg Gnóthaí 
Corparáideacha, le Rannóga eile agus le geallsealbhóirí seachtracha (scileanna 
idirphearsanta); 

k) An cumas chun cumarsáid a dhéanamh go soiléir agus chun ábhair chasta a chur i láthair 
ar bhealach sothuigthe ó bhéal agus i scríbhinn, lena n-áirítear os comhair na mball den 
fhoireann (scileanna cumarsáide); agus 

l) An cumas chun an plé a stiúradh agus na torthaí is fearr is féidir a chruthú gan caidreamh 
táirgiúil oibre leis na páirtithe eile lena mbaineann a chur i gcontúirt (scileanna 
idirbheartaíochta). 
 

Maidir le hiarrthóirí a fhaigheann 65% ar a laghad de na pointí san agallamh agus sa triail scríofa 
araon, cuirfear iad ar áireamh sa liosta ionadaithe d’iarrthóirí oiriúnacha. Tabharfar cuireadh do 
na hiarrthóirí ar an liosta ionadaithe freastal ar mheasúnacht aon lae sa Bhruiséil roimh dóibh 
freastal ar chruinniú aonair le Stiúrthóir Feidhmiúcháin ESMA agus Cathaoirleach ESMA. 
 
Ag brath ar riachtanais ESMA, féadfar leas a bhaint as an liosta ionadaithe ina dhiaidh sin chun 
daoine a earcú chuig poist den chineál céanna. Tabhair faoi deara nach gá go ngabhann 
earcaíocht le háit ar an liosta ionadaithe. 
 
 
B.4. Conas iarratas a dhéanamh 
 
Chun iarratas a dhéanamh, ní mór d'iarrthóirí na doiciméid seo a leanas a sheoladh chuig 
vacancies@esma.europa.eu faoin spriocdháta le haghaidh iarratais: 

 Ní mór CV agus litir inspreagtha i mBéarla (teanga oibre ESMA15) a bheith ag gabháil leis 
an iarratas; 

 Ní mór uimhir thagartha an fhógra folúntais a bheith sonraithe ar na doiciméid iarratais 
(féach na teimpléid thíos). 

 
CV san fhormáid Eorpach (Europass)16, agus é sábháilte mar seo a leanas: 
ESMA_2018_VAC1_AD11_SLOINNE_Céadainm_CV 
Sampla: ESMA_2018_VAC1_AD11_SMITH_Anna_CV 
 
Litir inspreagtha nach faide ná 2 leathanach, ina mínítear cén fáth a bhfuil spéis ag an iarrthóir 
sa phost seo agus a (h)inspreagadh ina leith, agus í sábháilte mar seo a leanas: 
ESMA_2018_VAC1_AD11_SLOINNE_Céadainm_Litir inspreagtha 
 
Bain úsáid as abairt den chineál seo a leanas i líne ábhair an ríomhphoist: 
ESMA_2018_VAC1_AD11_SLOINNE_Céadainm 
 
Déanfar iarratasóirí a mheas ar bhonn na gcritéar incháilitheachta agus roghnúcháin atá sonraithe 

                                                        
15 Féach fonóta 14. 
16 http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae  
Déan tagairt do gach critéar roghnúcháin sa CV. 
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san fhógra folúntais (mar a mhínítear i gcuid 3). Ní mór na critéir sin a bheith comhlíonta faoin 
spriocdháta le haghaidh iarratas. 

4. Achoimre ar na coinníollacha fostaíochta 
 

 Féadfar conradh fostaíochta cúig bliana mar ghníomhaire sealadach a thairiscint 
d'iarrthóirí seachtracha rathúla. I bprionsabal, is ar feadh tréimhse éiginnte a dhéanfar aon 
athnuachan ar an gconradh. 

 Earcófar iarrthóirí seachtracha rathúla chuig an ngrád cuí agus rangófar iad i gcéim 1 nó i 
gcéim 2. 

Grád/céim Riachtanais íosta do rangú i gcéim17 
(an leibhéal riachtanach staidéir ollscoile + an líon íosta blianta de thaithí tar éis an 

chéim ollscoile a bhaint amach) 

Glantuarastal 
míosúil, lena n-
áirítear liúntais 
shonracha18 

AD11, céim 1 Céim ollscoile 4 bliana i réimse atá ábhartha don phost seo agus taithí 12 
bhliain ar roinnt, nó gach ceann, de na réimsí a bpléitear leo sa 

sainchuntas poist 

EUR 11,582 

AD11, céim 2 Céim ollscoile 4 bliana i réimse atá ábhartha don phost seo agus taithí 13 
bliana ar roinnt, nó gach ceann, de na réimsí a bpléitear leo sa 

sainchuntas poist 

EUR 11,935 

 
 Déantar an buntuarastal míosúil a iolrú faoin gcomhéifeacht cheartúcháin don Fhrainc 

(114.8% faoi láthair). 

 Tá tuarastail faoi réir cáin Aontais a asbhaintear ag an bhfoinse agus iad díolmhaithe ó 
cháin náisiúnta. 

 Mar Cheann Rannóige, beidh an t-iarrthóir rathúil i dteideal liúntas bainistíochta a fháil, 
rud arb ionann é agus 4.2% den bhuntuarastal, ar an gcoinníoll go n-éiríonn leis/léi 
tréimhse trialach bainistíochta naoi mí a chur i gcrích. 

 Ag brath ar na cúinsí teaghlaigh agus ar an áit tionscnaimh lena mbaineann, is féidir go 
mbeidh an sealbhóir poist i dteideal na nithe seo a leanas: liúntas easaoránachta (16% 
den bhuntuarastal); liúntas teaghlaigh; liúntas linbh chleithiúnaigh; liúntas oideachais; 
liúntas réamhscoile; liúntas suiteála; aisíocaíocht costas aistrithe; liúntas cothaithe laethúil 
ar feadh tréimhse shealadach thosaigh; agus sochair eile. 

 Is féidir go n-aisíocfar na costais a bhaineann le scolaíocht i bPáras. 
 Teidlíocht saoire bliantúla a chuimsíonn dhá lá in aghaidh na míosa féilire, chomh maith le 

laethanta sa bhreis ag brath ar aois agus ar ghrád an bhaill foirne, agus 2.5 lá saoire baile 
más cuí, anuas ar 17 lá saoire ESMA ar an meán in aghaidh na bliana; 

 Scéim Pinsean an Aontais Eorpaigh (tar éis seirbhís 10 mbliana); 
 Cumhdach ó thimpiste agus galar ceirde faoi Chomhscéim Árachais Breoiteachta an 

Aontais Eorpaigh, liúntas dífhostaíochta agus easláine agus árachas; agus 

                                                        
17 Cinneadh ESMA/2011/MB/55 ó Bhord Bainistíochta ESMA lena nglactar rialacha cur chun feidhme ar rangú i ngrád agus i gcéim ar 
cheapadh nó ar fhostú - Cinneadh ón gCoimisiún (C(2004) 1313 an 07/04/2004): 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ta_rules_on_classification_in_grade_and_step.pdf 
18 Meastachán ar an nglantuarastal, ina gcuirtear asbhaintí cánach agus slándála sóisialta agus liúntais ar áireamh (cuireadh an liúntas 
easaoránachta, an liúntas teaghlaigh agus liúntas do leanbh cleithiúnach amháin san áireamh agus an meastachán á ríomh). 
Braitheann na liúntais i gcónaí ar chúinsí pearsanta an iarrthóra. 
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 Oiliúint ghinearálta agus ghairmiúil is infheidhme, mar aon le deiseanna forbartha 
gairmiúla. 

 
Faisnéis a fhorchoimeádtar d’iarratasóirí atá fostaithe, faoi Airteagal 2(f) de CEOS,  
i ngníomhaireachtaí AE seachas ESMA: 
 
I gcomhréir le cinneadh ESMA/2015/MB/5619 ó Bhord Bainistíochta ESMA lenar glacadh rialacha 
cur chun feidhme ar an nós imeachta lena rialaítear fostú agus úsáid ball foirne sealadach faoi 
Airteagal 2(f) de CEOS, go háirithe Airteagal 12(2), má tharlaíonn sé, ar an spriocdháta le 
haghaidh iarratas agus ar an lá a théann sé/sí i mbun dualgas in ESMA, 

 gur ball den fhoireann shealadach faoi Airteagal 2(f) de CEOS é/í iarrthóir rathúil, agus 
 go bhfuil sé/sí fostaithe laistigh dá g(h)níomhaireacht i bhfeidhmghrúpa agus i ngrád atá 

sa raon idir  
AD11 agus AD13, 

tabharfaidh ESMA deis don iarratasóir i scríbhinn: 
a) dul i mbun an phoist trí bhíthin soghluaisteachta, de réir Airteagal 10 de chinneadh 

ESMA/2015/MB/56. Sa chás sin, beidh an conradh in ESMA ag teacht leis an gconradh a 
bhí ag an iarratasóir ina g(h)níomhaireacht roimhe (maidir le grád, le céim, le sinsearacht 
i gcéim, agus le fad an chonartha), 
NÓ 

b) dul i mbun an phoist ar bhonn conartha nua ar feadh tréimhse sheasta cúig bliana, faoi réir 
tréimhse phromhaidh 9 mí a chur isteach, ag an ngrád atá sonraithe san fhógra seachtrach 
folúntais seo (AD11)20. 

 
Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach leathanach Gairmeacha ESMA: 
https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers 
 
5. Cosaint sonraí 
 
Próiseálfar sonraí pearsanta na n-iarrthóirí de réir mar a cheanglaítear le Rialachán (CE) Uimh. 
45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair 
a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail 
agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin. Baineann sé sin go háirithe le rúndacht agus 
slándáil na sonraí sin. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach an ráiteas príobháideachta maidir le 
nósanna imeachta earcaíochta. 

                                                        
19 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-mb-56.pdf 
20 Beidh rangú i gcéim bunaithe ar Airteagal 15 nó ar Airteagal 55 de CEOS, cibé acu is cuí. 


