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Imeacht gnó san Eilvéis
Reáchtáladh an Chéad 
Siompóisiam Eorpach do 
Theagascóirí Fiontraíochta 
san Eilvéis, ag tús na míosa, 
agus bhí scaife Gaeilgeoirí i 
láthair ann.

Cuireadh an t-imeacht ar 
siúl in ionad fiontraíochta 
Ollscoil Naomh Gallen 
san Eilvéis, fo-ionad de 
chuid Choláiste Babson in 
Massachusetts, SAM, idir 5-8 
den mhí seo.

Bhí an siompóisiam dírithe 
ar theagascóirí mic léinn 
fiontraíochta agus tháinig na 
rannpháirtithe go dtí Ollscoil 
Gallen ó cheann ceann na 
hEorpa. Bhí na Gaeilgeoirí, 
Frank Keaney, Jake Mac 
Siacais, Stephen O'Dea agus 
Gearóid Trimble, ann faoi 
scáth an chúrsa, Fiontraíthe 
le Gaeilge, comhfhiontar idir 
Forbairt Feirste, Oideas Gael 
agus Fiontar DCU.

Tá imeachtaí curtha ar 
bun ag Coláiste Babson i 
dTuaisceart agus i nDeisceart 
Mheiriceá, san Áise agus 
in Oirthear na hEorpa, ach 
ba é seo an chéad uair a bhí 
léargas ar chur chuige na 
fiontraíochta Meiriceánaí á 
thabhairt in iarthar na mór-

roinne.
Bhunaigh naomh 

Éireannach, Naomh Gall, 
an lonnaíocht, a  ainmníodh 
ina dhiaidh níos déanaí, 
sa 7ú hAois, agus tá naisc 
cruthaithe ag an ollscoil 
sa bhaile le Fiontraithe le 
Gaeilge le bliain anuas.

Bhí go leor tairbhe ag baint 
leis, de réir Jake Mac Siacais 
ó Fhorbairt Feirste.

“Leagadh béim ar ghnéithe 
acadúla agus praiticiúla 
den teagaisc, ina measc, 
bhí cainteanna ar mheon na 
fiontraíochta a spreagadh, 
dúshláin sa seomra ranga 

agus neart cás-staidéar.
“Tá difríocht idir an 

cur chuige Meiriceánach ó 
thaobh na fiontraíocht de 
agus an dearcadh atá ann san 
Eoraip, áfach.

“Bíonn an bhéim ar 
chorparáidí móra don chuid 
is mó, ach san Eoraip, tá 80% 
de na fiontraithe ag obair i 
gcomhair comhlachtaí beaga 
agus meán-mhéide.”

Tá sé beartaithe ag 
Coláiste Babson tuilleadh 
imeachtaí a bhaineann le 
teagasc fiontraíochta a eagrú 
san Eoraip amach anseo.

Colm Ó Broin

An Earnáil Ghnó
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S T .  M A R Y ’ S  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E
Is é misean Coláiste Ollscoile Naomh Muire bheith ag obair ar son fhorbairt an duine iomláin i dtimpeallacht Chríostaí ina
bhfuil meas ar luachanna mar ullmhúchán i gcomhar shaol na foghlama, na ceannaireachta agus na seirbhíse. Tá an
Coláiste tiomanta do dhiminsean saibhir idirnáisiúnta ina chuid cúrsaí oideachas múinteoirí agus Saor-Ealaíon araon.
Tá an post thíos le líonadh: 

CÚNTÓIR RIARACHÁIN PÁIRTAIMSEARTHA (AN tÁISAONAD) AA/8/1

Beifear ag dúil go dtabharfaidh an té a cheapfar tacaíocht riaracháin do Bhainisteoir an Áisaonaid. 21 uair sa tseachtain atá i gceist
agus déanfar iad a shocrú agus a aontú ar an agallamh.

Ní mór 5 phas GCSE (nó a cómhaith) ag Grád C nó os a chionn a bheith ag iarratasóirí; taithi trí bliana ar a laghad le cúig bliana
anuas (ón bhliain 2003) ag gabháil d’obair chléireach/riaracháin; taithí leathan ar úsáid pacáistí Microsoft Office, go háirithe
Word; ardchaighdeán Gaeilge idir labhartha agus scríofa; agus scileanna agus inniúlachtaí mar a leagtar amach sa 
tSainsonraíocht Phearsanra.

Tuarastal: £17,152 - £19,841 comhlán sa bhliain pro-rata. 

Tá pacáistí iarratais agus a thuilleadh mionsonraí ar fáil ó: An Cúntóir Acmhainní Daonna, Coláiste Ollscoile Naomh Muire, 
191, Bóthar na bhFál, Béal Feirste, BT12 6FE. R-phost: p.mcgarry@stmarys-belfast.ac.uk. Chomh maith leis sin, is féidir iarratais agus
mionsonraí a íoslódáil ó láithreán gréasáin an Choláiste http://www.smucb.ac.uk/employment/. 
Ba chóir iarratais a chur isteach tráth nach moille ná 12:00 meán lae 
Dé hAoine 7 Márta 2008.

Is Fostóir Comhionannais Deiseanna é Coláiste Ollscoile Naomh 
Muire a fháiltíonn roimh iarratais ó gach cuid den phobal. Ós rud é 
go bhfuil tearcionadaíocht ag Protastúnaigh i measc na foirne, cuirfear 
fáilte ar leith roimh an chuid sin den phobal.

Ó chlé,   Frank Keaney (Doire), Jake Mac Siacais, Jeffrey 
Timmons (Coláiste Babson), Stephen O'Dea (Tír Chonaill) 
agus Gearóid Trimble (Ard Mhacha).

Tá gearrliosta Ghradam 
Sheosaimh Uí Ógartaigh 
2007, fógartha ag Gaillimh le 
Gaeilge.

Ainmníodh 15 comhlacht 
san iomlán don ghradam i mí 
Eanáir, ach tá sé seo gearrtha 
síos anois.

Sa chatagóir d'fhiche 
fostaí nó níos lú, tá áit ar an 
ngearrliosta bainte amach ag 
Corrib Removals & Storage, 
Hession Life and Pensions, 
Lohans Bar & Restaurant 
agus Orla Murray Financial 
Services.

Sa dara catagóir, do 
ghnónna le breis agus fiche 
fostaí, ainmníodh The Malt 
House agus Tacsaithe na 
Gaillimhe ar an ngearrliosta.

Is iad moltóirí na bliana 
seo ná Máire Ní Mhulláin, 
Oifigeach Cumarsáide agus 
Gaeilge i gComhairle Cathrach 
na Gaillimhe; Karen Smyth, 
Aran Direct/CaolDíreach go 
hÁrainn, buaiteoir Ghradam 
Sheosaimh Uí Ógartaigh 
2006; Pádraic Ó Ráighne, 
Feidhmeannach Margaíochta 
le TG4; agus Nóirín D’Arcy, 
D’Arcy Marketing & PR, 
iarbhuaiteoir an Ghradaim.

Dar leis na moltóirí, bhí an 

leibhéal iomaíochta an-ard 
ann i mbliana.

“Roghnaíodh na sé 
comhlachtaí toisc gur sheas 
siad amach mar gheall ar 
eolas sonrach a bhí curtha ar 
fáil faoi úsáid an dá theanga 
ina ngnónna. 

“Ba léir dúinn go raibh 
an Ghaeilge lárnach ina 
ngnó, agus go mbeadh sí 
lárnach i bhforbairt a ngnó sa 
todhchaí,” arsa siad.

Bronnfaidh an tAire 
Éamon Ó Cuív, TD, Gradam 
Sheosaimh Uí Ógartaigh ar 
an mbuaiteoir ag ócáid in 
Óstán an Ardoileáin, ar 28 
Feabhra 2008, ag 6.30in.

Gearrliosta Uí Ógartaigh fógartha
Colm Ó Broin


