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NÓSANNA IMEACHTA RIARACHÁIN

AN CHÚIRT INIÚCHÓIRÍ

FÓGRA FOLÚNTAS ECA/2018/1

Post amháin (1) mar Stiúrthóir — Iniúchóireacht

(Feidhmghrúpa AD, grád 14)

CÉ SINNE

Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa an institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) a bunaíodh leis an gConradh chun iniúchadh 
a dhéanamh ar airgeadas an Aontais. Tá sí lonnaithe i Lucsamburg. Mar iniúchóir seachtrach ar an Aontas, cabhraíonn an 
Chúirt le feabhas a chur ar bhainistíocht airgeadais an Aontais agus gníomhaíonn sí mar chaomhnóir neamhspleách i leith 
leasanna airgeadais na saoránach.

Agus iniúchadh á dhéanamh aici, féachann an Chúirt ar an dóigh a bhfaightear agus a n-úsáidtear cistí an Aontais. Déanann 
sí scrúdú ar cé acu a rinneadh nó nach ndearnadh idirbhearta airgeadais a thaifeadadh agus a nochtadh i gceart, a chur chun 
feidhme go rialta agus le dlíthiúlacht chuí, agus a bhainistiú ar bhealach cúramach, éifeachtúil agus éifeachtach. Foilsíonn an 
Chúirt na torthaí ar a hiniúchtaí i dtuarascálacha atá soiléir, ábhartha agus oibiachtúil. Ina theannta sin, cuireann sí tuairimí 
le chéile ar chúrsaí a bhaineann le bainistíocht airgeadais.

Cuireann an Chúirt cuntasacht agus trédhearcacht níos fearr chun cinn agus cabhraíonn sí le Parlaimint na hEorpa agus leis 
an gComhairle faireachán a dhéanamh ar an dóigh a gcuirtear buiséad an Aontais chun feidhme, go háirithe le linn an nós 
imeachta um urscaoileadh. Tá rún daingean aici obair go héifeachtúil ar thús cadhnaíochta dul chun cinn ó thaobh 
iniúchóireachta agus riarachán earnála poiblí de.

Tá an Chúirt roinnte ina Seomraí iniúchóireachta. Is ag an gCúirt atá struchtúr eagrúcháin atá “bunaithe ar chúraimí”, áit a 
gcuirtear baill foirne i ngrúpa óna roghnófar iad lena sannadh chuig na Seomraí éagsúla ar bhonn tosaíochta.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi chreat dlí na Cúirte, lena n-áirítear a Rialacha Nós Imeachta agus na rialacha lena 
gcuirtear na Rialacha Nós Imeachta sin chun feidhme, tabhair cuairt ar ár suíomh Gréasáin ag an seoladh seo a leanas: 
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/LegalFramework.aspx

A bhFUIL Á THAIRISCINT AGAINN

Táimid ag féachaint le 1 Stiúrthóir amháin.

Tá an Stiúrthóir cuntasach don Seomra agus tabharfaidh sé/sí cúnamh dá Chomhaltaí le linn dóibh cúraimí iniúchóireachta 
a chur i gcrích. Áirítear iad seo a leanas leis na príomhfhreagrachtaí atá air/uirthi: baill foirne agus acmhainní airgeadais a 
bhainistiú; cláreagrú, faireachán a dhéanamh agus tuairisciú; tacaíocht ar ardchaighdeán agus eolas a chur ar fáil; agus 
maoirseacht agus rialú iniúchóireachta a chinntiú. Cinntíonn an Stiúrthóir go ndéantar na cúraimí uile a thugtar ar 
iontaoibh dó/di a chomhlíonadh ar bhealach cuí agus i gcomhréir le ceanglais cháilíochta agus cleachtais agus caighdeáin 
iniúchóireachta na Cúirte.

Chinn an Chúirt an nós imeachta earcaíochta seo do phost amháin mar Stiúrthóir (AD 14) san iniúchóireacht a sheoladh 
bunaithe ar Airteagal 29(2) de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh (“na Rialacháin Foirne”). D’fhonn méadú a 
dhéanamh ar an rogha iarrthóirí a bheidh ar fáil don Údarás Ceapacháin, reáchtálfar an nós imeachta seo de réir nósanna 
imeachta earcaíochta inmheánacha agus idirinstitiúideacha.
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Is chuig grád AD 14 a earcófar an Stiúrthóir. Is é EUR 14 303,51 a bheidh sa bhuntuarastal míosúil. Faoi réir na 
gcoinníollacha a leagtar síos sna Rialacháin Foirne, féadfar liúntais áirithe a chur leis an mbuntuarastal, rud atá faoi réir 
cháin an Aontais agus atá díolmhaithe ó cháin náisiúnta.

A bhFUIL Á LORG AGAINN

Chun iarratas a dhéanamh ar an bpost, ní mór d’iarratasóirí na coinníollacha seo a leanas le haghaidh ligean isteach a 
chomhlíonadh faoin spriocdháta le haghaidh iarratas:

Coinníollacha ginearálta

— a bheith ina náisiúnach de chuid Ballstáit den Aontas Eorpach;

— a bheith i dteideal a gceart iomlán mar shaoránaigh;

— aon oibleagáidí faoi na dlíthe a bhaineann le seirbhís mhíleata a bheith comhlíonta acu.

Coinníollacha sonracha

1. Cáilíochtaí

I gcomhréir le hAirteagal 5 de na Rialacháin Foirne, ní mór d’iarratasóirí na nithe seo a leanas a bheith acu:

— leibhéal oideachais a chomhfhreagraíonn do staidéar críochnaithe ollscoile atá fianaithe le dioplóma sa chás go 
maireann an ghnáth-thréimhse oideachais ollscoile 4 bliana nó níos mó, nó

— leibhéal oideachais a chomhfhreagraíonn do staidéar críochnaithe ollscoile atá fianaithe le dioplóma agus taithí 
ghairmiúil chuí 1 bhliana ar a laghad sa chás go maireann an ghnáth-thréimhse oideachais ollscoile 3 bliana ar a laghad, 
nó

— oiliúint ghairmiúil ar leibhéal comhionann, nuair is gá ar mhaithe le leas na seirbhíse.

2. Taithí ghairmiúil

Taithí ghairmiúil chruthaithe iomchuí 15 bliana ar a laghad, arbh fhearr gur gnóthaíodh í ar leibhéal idirnáisiúnta, tar éis an 
cháilíocht thuasluaite a bhaint amach; agus taithí 4 bliana ar a laghad ar obair a dhéanamh i bpoist bhainistíochta ina 
rabhthas freagrach as baill foirne. Go háirithe, tá dea-thaithí chruthaithe ar an iniúchóireacht ag teastáil (lena n-áirítear 
pleanáil, maoirseacht, rialú cáilíochta agus tuairisciú maidir le cúrsaí iniúchóireachta).

3. Eolas

Sárthuiscint ar chaighdeáin agus modheolaíocht iniúchóireachta sna réimsí um iniúchóireacht airgeadais agus comhlíonta 
agus um bainistíocht fhónta airgeadais. Dea-eolas ar airgeadas poiblí an Aontais agus ar iniúchóireacht earnála poiblí.

Tá dea-eolas ar Bhéarla agus ar Fhraincis ag teastáil ar chúiseanna oibríochtúla toisc gurb iad sin teangacha oibre na Cúirte. 
Teastaíonn leibhéal C1 ar a laghad i gceann de na teangacha a thuiscint, a labhairt agus a scríobh agus leibhéal B2 ar a 
laghad sna catagóirí céanna don teanga eile. Bheadh eolas ar theangacha eile ina bhuntáiste. Chun an t-eolas atá agat ar 
theangacha a mheas, féach:

http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr

4. Scileanna

(i) An cumas chun straitéis a cheapadh agus a chur chun feidhme agus chun cuspóirí agus spriocanna a leagan síos agus 
tuairisc a thabhairt orthu; (ii) scileanna cumarsáide agus idirbheartaíochta agus an cumas chun obair le geallsealbhóirí; (iii) 
sárthuiscint ar chleachtais bhainistíochta; agus (iv) scileanna idirphearsanta den chéad scoth.

BEARTAS EARCAÍOCHTA

BEARTAS COMHDHEISEANNA

I gcomhréir le beartas comhdheiseanna na Cúirte agus le hAirteagal 1d de na Rialacháin Foirne, fáiltíonn an Chúirt roimh 
an éagsúlacht agus cuireann sí comhdheiseanna chun cinn. Glacann an Chúirt le hiarratais gan idirdhealú a dhéanamh ar 
aon fhorais agus déanann sí bearta chun a chinntiú go mbíonn an earcaíocht cothromaithe go cuí idir fir agus mná, mar a 
cheanglaítear le hAirteagal 23 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Mar gheall ar ionadaíocht íseal na 
mban ar leibhéal ardbhainistíochta, chuirfeadh an Chúirt fáilte ar leith roimh iarratais ó mhná ar an bpost seo. I gcás 
gurb ionann cáilíochtaí nó fiúntas d’fhear agus do bhean, is í an bhean a roghnófar. Déanann an Chúirt bearta freisin chun 
saol na hoibre agus saol an teaghlaigh a réiteach.
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Má theastaíonn uait aon socruithe speisialta (de bharr bac nó míchumas ar leith) chun gur féidir leat páirt a ghlacadh sa nós 
imeachta roghnúcháin seo, seol ríomhphost tamall maith roimh ré chuig ECA-Recrutement@eca.europa.eu.

NÓS IMEACHTA ROGHNÚCHÁIN

Cuirfear Bord Réamhroghnúcháin ar bun i gcomhréir le Cinneadh Uimh. 31-2015 ón gCúirt maidir leis na nósanna 
imeachta le haghaidh príomhbhainisteoirí agus stiúrthóirí a roghnú.

Déanfaidh an Bord measúnú ar iarrthóirí bunaithe ar na critéir a leagtar síos san fhógra folúntais agus i gcomhréir leis an 
nós imeachta seo a leanas:

(a) I dtús báire, déanfaidh sé measúnú ar na cáilíochtaí, ar an taithí ghairmiúil, ar an eolas agus ar na scileanna atá ag gach 
iarrthóir incháilithe bunaithe ar a n-iarratas agus cuirfidh siad iad i gcomparáid lena chéile. Bunaithe ar an measúnú 
comparáideach sin, cuirfidh an Bord an deichniúr iarrthóirí is oiriúnaí ar ghearrliosta.

Toisc go bhfuil an chéad roghnú sin bunaithe ar mheasúnú comparáideach, ní gá go mbeidh ligean isteach sa chéad 
chéim eile den nós imeachta ag gabháil le comhlíonadh na gcritéar a leagtar síos san fhógra folúntais seo.

(b) Déanfaidh an Bord measúnú ar an deichniúr iarrthóirí is fearr ansin bunaithe ar thriail scríofa (cás-staidéar) agus ar 
agallamh.

Bunaithe ar an measúnú uaidh, tarraingeoidh an Bord liosta suas de na hiarrthóirí a mheastar a bheith ar na hiarrthóirí is 
cáilithe don phost.

D’fhéadfadh go ndéanfadh an Bord Réamhroghnúcháin seiceálacha chun a chinntiú nach bhfuil aon fhianaise ar bhradaíl 
ann sna cás-staidéir a chuir gach iarrthóir isteach.

Bunaithe ar an tuarascáil ón mBord, glacfaidh an Chúirt cinneadh chun iarrthóir a cheapadh.

IARRATAIS A CHUR ISTEACH

Ní mór iarratais a bheith scríofa i mBéarla nó i bhFraincis agus curtha isteach gan ach úsáid a bhaint as an bhfoirm ar líne 
atá ar fáil san fhógra folúntais a fhoilsítear ar shuíomh Gréasáin na Cúirte:

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search/index/lang/en_US

Ní mór na doiciméid seo a leanas (a mbeidh gach ceann díobh scríofa i mBéarla nó i bhFraincis) a bheith ag gabháil le 
hiarratais:

— litir inspreagtha (leathanach amháin ar a mhéad);

— CV atá cothrom le dáta, a chruthófar ach úsáid a bhaint as teimpléad “curriculum vitae Europass” agus ina sonrófar 
dátaí beachta (trí leathanach ar a mhéad)

(féach http://europass.cedefop.europa.eu);

— an liosta faisnéise breise faoi iamh;

— an dearbhú foirmiúil faoi iamh agus é comhlánaithe, sínithe agus dátaithe go cuí.

Diúltófar d’aon iarratas nach gcloíonn go docht leis na treoracha sin.

Is é meán lae an 10 Aibreán 2018 (am Lucsamburg) an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Nuair a iarrtar iad, ní mór d’iarrthóirí doiciméid tacaíochta a chur ar fáil a bhaineann lena gcuid staidéir, lena dtaithí 
ghairmiúil agus lena bpost reatha.

COSAINT SONRAÍ

Tá an Chúirt tiomanta dá chinntiú go bpróiseálfar sonraí pearsanta na n-iarrthóirí de réir mar a cheanglaítear le Cinneadh 
Uimh. 77-2006 ón Údarás Ceapacháin lenar cuireadh chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta i gcomhthéacs beartas 
acmhainní daonna.
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Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach an ráiteas príobháideachta sonrach le haghaidh folúntais fostaíochta, atá ar fáil ag an 
seoladh seo a leanas: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Priv-
acy_Statement_vacancies_EN.PDF

IARRATAÍ AR ATHMHACHNAMH — GEARÁIN AGUS ACHOMHAIRC — GEARÁIN LEIS AN OMBUDSMAN EORPACH

Má chreideann tú, tráth ar bith le linn an nós imeachta roghnúcháin, go ndearna cinneadh dochar duit, beidh na roghanna 
seo a leanas ar fáil duit:

I. A iarraidh go ndéanfaí athmhachnamh ar an gcinneadh ón mBord Réamhroghnúcháin

Féadfaidh tú iarraidh réasúnaithe i scríbhinn a chur isteach le go ndéanfaí athmhachnamh ar an gcinneadh ón mBord. Ní 
mór iarraidh den sórt sin a chur chuig an seoladh seo a leanas laistigh de 10 lá ó fhógra a fháil faoin gcinneadh:

ECA-Recours@eca.europa.eu.

II. Gearáin

De bhun Airteagal 90(2) de na Rialacháin Foirne, féadfaidh tú gearán in aghaidh Cinneadh ón gCúirt diúltú don iarratas uait 
a chur chuig an seoladh seo a leanas laistigh de 3 mhí ó fhógra a fháil faoin gcinneadh sin:

An tArd-Rúnaí
Cúirt Iniúchóirí na hEorpa
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucsamburg
LUXEMBOURG

III. Achomharc breithiúnach

De bhun Airteagal 91 de na Rialacháin Foirne, is amhlaidh, i gcás go ndiúltófar don ghearán uait agus go ndéanfaidh an 
cinneadh sin dochar duit, féadfaidh tú achomharc a chomhdú le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Ní mór do 
dhlíodóir achomhairc den sórt sin a chomhdú laistigh de 3 mhí ó fhógra a fháil faoin gcinneadh diúltú don ghearán.

IV. Gearáin leis an Ombudsman Eorpach

Má chreideann tú go raibh drochriarachán i gceist leis an dóigh ar láimhseáil Cúirt Iniúchóirí na hEorpa an t-iarratas uait, 
féadfaidh tú gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman Eorpaigh, tar éis duit dul i dteagmháil leis an gCúirt ar dtús d’fhonn 
an díospóid a réiteach. Ní mór duit an gearán a chur isteach i scríbhinn laistigh de dhá bhliain ó theacht ar an eolas faoi na 
fíorais ábhartha duit. Tá foirm gearán leictreonach ar fáil ar láithreán gréasáin an Ombudsman Eorpaigh. Ní chuirfear na 
spriocdhátaí achomhairc thuasluaite ar fionraí i gcás go ndéanfar gearán leis an Ombudsman Eorpach. 
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