
 

 
 
 

Fèisean nan Gàidheal 
Tuairisgeul Obrach 

 
 
 
 
 
 

Tiotal: Oifigear Margaideachd Thachartasan  
[Greis-obrach son oileanach]  

Àite: Inbhir Nis no Port Rìgh  
Tuarastal: Tuarastal £8.57 san uair  
Ùine: 35 uairean san t-seachdain fad 12 seachdain  

 
 

Bun Fhiosrachadh 
‘S e buidheann nàiseanta a tha ann am Fèisean nan Gàidheal, ag obair còmhla ri còrr is 46 Fèisean 
ionadail air feadh Alba, a’ toirt cothroim do thimcheall air 11,000 òganach sgilean ealan Ghàidhlig 
ionnsachadh.   
 
Bidh an dreuchd shamhraidh seo freagarrach do dh’oileanach a bhios deònach taic a chumail ri 
margaideachd agus sanasachd nan Cèilidhean air Chuairt thairis air mìosan an t-samhraidh agus 
Blas a bhios a’ tachairt eadar 2 agus 10 Sultain. 
 
Bidh an dreuchd stèidhichte ann an Inbhir Nis no Port Rìgh.  Bidh an t-oileanach soirbheachail ag 
obair 35 uairean a thìde gach seachdain, fo stiùir Manaidsear Leasachaidh na buidhne. 

 
 

Prìomh ghnìomhan na dreuchd seo  
The sinn airson oileanach fhastadh air greis obrach mar Oifigear Margaideachd Thachartasan a 
bhios ag obair gu sònraichte air Cèilidhean air Chuairt an t-samhraidh cho math ri Blas nas fhaide air 
adhart sa bhliadhna.  Bidh an neach comasach air ro-innleachd margaideachd a leasachadh agus a 
chur an gnìomh a’ gabhail a-steach iomadh meadhan.  Bidh seo an urra ris an tagraiche 
soirbheachail bho latha gu latha. 
 
Ann an 2016 bidh 9 buidhnean Cèilidhean air Chuairt a’ cluch air feadh na dùthcha thairis air mìosan 
an t-samhraidh aig barrachd air 200 tachartas air beulaibh còrr is 10,000 duine.  Tha sinn a’ faicinn 
cothrom àireamhan a mheudachadh agus feum a dhèanamh de na tachartasan sin airson Blas a 
shanasachd. 
 
Anns na beagan bhliadhnaichean a dh’fhalbh tha sinn air a bhith a’ tàladh luchd-èisteachd eadar-
nàiseanta don fhèis Bhlas.  Tha sinn den bheachd gu bheil cothrom ann àireamhan a mheudachadh 
le bhith a’ tàladh luchd-turais dhan fhèis gu sònraichte.  Tha cothrom ann, cuideachd, barrachd den 
luchd-turais a bhios a’ tadhal air a’ Ghàidhealtachd agus Earra-Ghàidheal san t-Sultain co-dhìu a 
chumail sna sgìrean sin na b’ fhaide. 
 
Tha sinn air ar làrach-lìn a leasachadh bho chionn goirid agus tha sinn a’ cur diofar mheadhanan 
sòisealta gu feum.  Bidh sealladh air an oileanach san dreuchd seo air na dòighean margaideachd 
sin le rùn goireasan didseatach a chur gu feum ann an oidhirp fiosrachadh a sgaoileadh do luchd-
èisteachd ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta. 
 
 
 
 



 
 
 

Bidh dùil ris na toraidhean agus builean a leanas: 
 
Toraidhean 
1. Ro-innleachd a chur an gnìomh stèidhichte air foillseachadh, ann an Gàidhlig is ann am Beurla, 

ar gnìomhan, tachartasan agus soirbheas 
2. Leasachadh a thoirt air SEO air làrach-lìn Fèisean nan Gàidheal  
3. Bidh pàirt den ro-innleachd ag amas air luchd-èisteachd eadar-nàiseanta Bhlas a leasachadh 
 
Builean 
1. Àrdachadh aire nan tachartasan agus meudachadh nan àireamh a bhios gam frithealadh  
2. Àrdachadh san àireamh de dhaoine a bhios a’ tadhal air làrach-lìn na buidhne, a’ cur Google 

Analytics gu feum airson rannsachadh mar a bhios daoine a’ cur na làrach gu feum 
3. Àrdachadh de 5% san àireamh a bhios a’ tadhal air tachartasan Bhlas 

 
 

Eòlas agus sgilean pearsanta a tha a dhìth bhon oileanach 
Feumaidh tagraichean a bhith nam fo-cheumnaichean ann an oilthigh san Rìoghachd Aonaichte, a 
tha air co-dhiù bliadhna a chur seachad air cùrsa, no air crìoch a chur air: 
• HNC no HND, agus a chumail orra le ionnsachadh  
• Cùrsa Fo-cheum le dùil a chumail orra le cùrsa gus ìre Iar-cheum a ruighinn (Masters, PhD) 
 

Deatamach: 
      1. Fileantas sa Ghàidhlig 
      2. Eòlas air obair chompiutairean 
      3. Eòlas air na meadhanan sòisealta a chur gu feum 
      4. Dealasach agus deònach obair chruaidh, mhath a dhèanamh 
      5. Comasach prìomhachasan obrach a cur an òrdugh agus obair a dhèanamh ann an ùine teann 
 
Ion-mhiannaichte: 

1. Eòlas roimhe air na Gnìomhachasan Cruthachail  
2. Eòlas air SEO agus Google Analytics 
3. Cead dràibhidh  
4. Tuigse air obair nam Fèisean agus/no nan ealan Ghàidhlig anns an fharsaingeachd 

 

Bidh an tuarastal aig £8.57 san uair.  Thèid cosgaisean co-cheangailte ris an dreuchd a phàigheadh a 
thuilleadh air tuarastal.   
 

Feumaidh tagraichean cunntas-beatha (ann an Gàidhlig neo ann am Beurla) a chur thugainn an cois 
na foirm-iarrtais, air a lìonadh a-steach leis an fhiosrachadh air fad a tha sinn a’ sireadh.   
 

Cuiribh foirmean gu Calum MacMhaoilein, Manaidsear Leasachaidh, Fèisean nan Gàidheal, 111 Sràid 
na h-Acadamaidh, Inbhir Nis, IV1 1LX neo air post-d gu calum@feisean.org ro 5f, Diciadain 15mh 
Ògmhios 2016.  Airson cothrom còmhraidh no barrachd fiosrachaidh fhaighinn mun dreuchd, 
leigibh fios gu Calum MacMhaoilein air 01463 225559. 
 

Feumaidh iarrtasan a bhith againn ro 5f, Diciadain 15mh Ògmhios 2016 agus bu chòir don 
tagraiche soirbheachail a bhith ann an suidheachadh tòiseachadh goirid an dèidh sin. 
 

‘S e fastaiche co-ionannachd chothroman a tha ann am Fèisean nan Gàidheal 
 
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèisean nan Gàidheal, clàraichte ann an Alba SC130071.  ‘S e Buidheann 
Charthannais Albannaich a th’ ann, àireamh SC002040, maoinichte le Alba Chruthachail, Bòrd na Gàidhlig, Comhairle na 
Gàidhealtachd agus Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean.  


