
Aguisín 1 
 

Creat Inniúlachta don Oifigeach Logainmneacha 
 
 
Seo a leanas achoimre ar na hinniúlachtaí atá riachtanach chun ról an Oifigigh 
Logainmneacha a chomhlíonadh go héifeachtach. 
 
Smaointeoireacht Anailíseach agus Cinnteoireacht 

Aithníonn an t-iarrthóir foinsí eolais ábhartha, ag anailísiú eolas casta agus ag déanamh 
meastóireachta ar an eolas sin go hoibiachtúil chun na príomhcheisteanna a aithint. 
Déanann an t-iarrthóir cinntí fónta réalaíocha bunaithe ar anailís chríochnúil ar an eolas 
ábhartha. Téann an t-iarrthóir i gcomhairle le daoine eile, nuair is cuí, agus déanann an t-
iarrthóir impleachtaí cinntí ar pháirtithe eile a mheas. 
 
 
Scileanna Idirphearsanta agus Cumarsáide 

Déanann an t-iarrthóir cumarsáid shoiléir agus éifeachtach, ó bhéal agus i scríbhinn, ag cur 
eolas i láthair ar bhealach loighciúil áititheach. Cuireann an t-iarrthóir béim láidir ar Sheirbhís 
do Chustaiméirí, agus déanann an t-iarrthóir líonra teagmhálacha a fhorbairt agus a 
chothabháil chun comhroinnt eolais a éascú. Téann an t-iarrthóir i dteagmháil le réimse 
páirtithe leasmhara, lena n-áirítear daoine den phobal, taighdeoirí a bhfuil obair cosúil leis 
an obair atá ar siúl ag an iarrthóir ar siúl acu agus comhghleacaithe sa tSeirbhís Phoiblí. 
 
Tiomantas don Ardchaighdeán  

Léiríonn an t-iarrthóir tiomantas don ardchaighdeán, fiú amháin nuair atá an t-iarrthóir faoi 
bhrú nó i ndálaí deacra. Déanann an t-iarrthóir obair a phleanáil agus a chur in ord 
tosaíochta maidir le tábhacht, scálaí ama agus aon srianta eile ar acmhainní. Breathnaíonn 
an t-iarrthóir ar fhadhbanna go criticiúil le feiceáil conas is féidir seirbhísí a sholáthar ar 
bhealach níos fearr. Forbraíonn an t-iarrthóir a scileanna féin i gcónaí d’fhonn caighdeáin 
feidhmíochta a fheabhsú. Socraíonn an t-iarrthóir ardchaighdeáin d’obair a chuid foirne agus 
déanann an t-iarrthóir a d(h)ícheall a chinntiú go gcomhlíontar na caighdeáin seo. 
 
 
Inniúlachtaí a bhaineann go sonrach leis an Ról 

 Sárchumas sa Ghaeilge, idir labhairt agus scríobh. 
 

 Saineolas ar logainmneacha na hÉireann. 
 

 Mioneolas ar na foinsí staire maidir le logainmneacha na hÉireann. 
 

 Tuiscint mhaith ar stair, seandálaíocht agus tíreolaíocht na tíre. 
 

 Tuiscint mhaith ar an reachtaíocht a bhaineann le logainmneacha.  
 


