[AINM NA hEAGRAÍOCHTA]

FOIRM IARRATAIS
(Déan an t-iarratas seo a chomhlánú i ndúch trom agus i mbloclitreacha, le do thoil)

Greamaítear grianghraf pas anseo

Le haghaidh úsáid oifige amháin:

Uimh. iarrthóra _________________

Dáta agus am ____________________



POST: ______________________________________________________________

SPRIOCDHÁTA: _____________________________________________________

SLOINNE: __________________________________________________________

CÉADAINMNEACHA: ________________________________________________

SLOINNE ROIMH PHÓSADH (mas cuí) _________________________________

SEOLADH LE hAGHAIDH COMFHREAGRAIS (Cuir in iúl dúinn láithreach, le do thoil, má athraíonn an seoladh seo)


Teileafón (Príobháideach) 			

Teileafón (Obair) 

Dáta Breithe:

Áit Bhreithe

Náisiúntacht:











DEARBHÚ: Tá sé tábhachtach go léifeá an Dearbhú seo go cúramach sula síníonn tú an t-iarratas.

“Dearbhaím, ar feadh m’eolais, nach bhfuil aon ghné de m’iompar féin, de mo cháil  ná de mo chúlra pearsanta, a mbeadh drochthionchar aige ar an bhfeidhmeannas muiníne ina mbeinn dá gceapfaí mé sa phost seo. Dearbhaím leis seo go bhfuil mé iomlán toilteanach go ndéanfadh [AINM NA hEAGRAÍOCHTA] cibé fiosrúcháin atá riachtanach, dar leo, i ngeall ar mise a bheith incheaptha sa phost seo. Glacaim leis, agus dearbhaím leis seo, go bhfuil sé de cheart ag [AINM NA hEAGRAÍOCHTA] an t-iarratas a dhiúltú nó mo cheapachán a chur ar ceal (más rud é go bhfuil conradh fostaíochta i bhfeidhm) má tá aon ráiteas bréagach nó cuntas éithigh déanta agam i ngeall ar an iarratas, nó má dhéanaim aon eolas a cheilt.

Dearbhaím leis seo go bhfuil na sonraithe uile a sholáthraítear san iarratas seo fíor, agus go bhfuil a fhios agam cad iad na cáilíochtaí agus na sonraithe a theastaíonn le haghaidh an phoist seo. Tuigim gurbh fhéidir go mbeidh orm fianaise dhoiciméadach a chur ar fáil chun aon chuid de na sonraithe a sholáthair mé san Fhoirm Iarratais a dhearbhú. Tuigim gur féidir mé a dhícháiliú láithreach má sholáthraím aon eolas bréagach nó ma dhéantar aon stocaireacht ar mo shon.

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas a thugtar ar an bhfoirm iarratais seo fíor.”

Síniú an iarratasóra:

Dáta:

Luaigh, le do thoil, an foilseachán ina bhfaca tú fógra le haghaidh an phoist seo.

_____________________________________________________________________
























OIDEACHAS AGUS TRAENÁIL –
DARA, TRÍÚ LEIBHÉAL & GAIRMIÚIL

Dátaí
Ó

GO
AINM NA SCOILE, AN CHOLÁISTE NÓ NA hOLLSCOILE
AN TEASTAS, DIOPLÓMA NÓ CÉIM A BAINEADH AMACH
DÁTA A BHRONNTA
TORADH














































Tabhair sonraithe mar gheall ar aon traenáil shainiúil a cuireadh ort agus/nó cúrsaí ar fhreastail tú orthu.






















TAGRAITHE: Ainmnigh, le do thoil, beirt dhuine, gan iad a bheith muinteartha duit, mar thagraithe.

Ainm

Seoladh





Slí Bheatha

Uimh. Theil.


FOSTAÍOCHT

Sonraigh, le do thoil, gach post a shealbhaigh tú ó d’fhág tú an t-oideachas lánaimseartha. Tosaigh leis an bpost ina bhfuil tú anois, nó an post deireanach a bhí agat, agus téigh siar ina dhiaidh sin. Más amhlaidh gur oibrigh tú i rannóga éagsúla den aon eagraíocht amháin, ba chóir duit é sin a lua. Is féidir duilleog bhreise A4 a cheangal leis seo, más gá. Mínigh, le do thoil, pé bearna atá i do stair fostaíochta.

Más ag iarraidh phost maoirseachta/bainistíochta atá tú, sonraigh, le do thoil, pé taithí mhaoirseachta atá agat, an líon foirne a ndearna tú maoirseacht orthu, buiséad agus socruithe tuairiscithe.


Ó
Go
TRÉIMHSE MHÍONNA
 FOSTÓIR (Ainm & Seoladh)
















TEIDEAL AN PHOIST AGUS CUNTAS GEARR AR DHUALGAIS AGUS AR SCILEANNA A FOGHLAIMÍODH





















Ó
Go
TRÉIMHSE MHÍONNA
 FOSTÓIR (Ainm & Seoladh)
















TEIDEAL AN PHOIST AGUS CUNTAS GEARR AR DHUALGAIS AGUS AR SCILEANNA A FOGHLAIMÍODH








Ó
Go
TRÉIMHSE MHÍONNA
 FOSTÓIR (Ainm & Seoladh)
















TEIDEAL AN PHOIST AGUS CUNTAS GEARR AR DHUALGAIS AGUS AR SCILEANNA A FOGHLAIMÍODH








Ó
Go
TRÉIMHSE MHÍONNA
 FOSTÓIR (Ainm & Seoladh)
















TEIDEAL AN PHOIST AGUS CUNTAS GEARR AR DHUALGAIS AGUS AR SCILEANNA A FOGHLAIMÍODH








Ó
Go
TRÉIMHSE MHÍONNA
 FOSTÓIR (Ainm & Seoladh)
















TEIDEAL AN PHOIST AGUS CUNTAS GEARR AR DHUALGAIS AGUS AR SCILEANNA A FOGHLAIMÍODH








EOLAS BREISE


Cuir síos, le do thoil, ar aon saothar suaithinseach a chuir tú i gcríoch, aon chaithimh aimsire nó aon eolas eile a bhainfeadh le hábhar, dar leat (mar shampla taighde/tograí a ndeachthas ina mbun, foilseacháin, duaiseanna agus araile).











TABHAIR CHUN D’AIRE, GUR DE RÉIR AN EOLAIS A SHOLÁTHRAÍTEAR SAN IARRATAS SEO A DHÉANFAR IARRTHÓIRÍ  A GHEARRLIOSTÁIL.

CUIRTEAR FOIRMEACHA 
COMHLÁNAITHE CHUIG:

[Ainm agus seoladh na heagraíochta]












