
 

 

Bainisteoir Margaíochta 
Achoimre ar an Ról 
 
Tá Bainisteoir Margaíochta á lorg ag Gaillimh 2020. Beidh an té a cheapfar i 
gceannas ar fheachtais mhargaíochta a chruthú agus a reáchtáil, ag obair mar 
chuid d’fhoireann ardspreagtha. Is deis ghairme iontach í seo do dhuine fuinniúil 
atá go maith ag obair i gcomhar le foireann. 
 
Beidh an Bainisteoir Margaíochta freagrach as feachtas poiblí na heagraíochta a 
eagrú.  Beidh eolas agus taithí leathan ag an té a cheapfar i ngach gné de 
bhrandáil, forbairt earraí bolscaireachta agus margaíocht, agus beidh bua na 
cumarsáide aige/aici le smaointe samhlaíocha.  
 
Bainfidh sé/sí sásamh as dúshlán agus beidh ar a chumas aige/aici gníomhaíocht a 
phleanáil a dhéanfaidh forbairt ar an dea-cháil atá bainte amach go dtí seo.   
 
Beidh baint ghníomhach ag an té a cheapfar le gach gné de mhargaíocht agus de 
bhainistíocht an bhranda, ag tacú lenár straitéisí um fhorbairt lucht féachana.  Dá 
bhrí sin, ní mór don iarratasóir rathúil bheith lánmhuiníneach i raon iomlán 
gníomhaíochtaí margaíochta, go hidéalach le taithí shonrach i gclár cultúrtha a 
chur chun cinn. 
 
Freagrachtaí:  
Beidh an ról ag tuairisciú go díreach don Stiúrthóir Cumarsáide, agus beidh an té 
a cheapfar i gceannas ar a leanas: 
 

• Pleanáil agus cur i bhfeidhm na ngnéithe uile a bhaineann le feachtais 
mhargaíochta agus le bainistíocht branda. 

• Réitigh chruthaitheacha shamhlaíocha agus spéisiúla a mholadh a 
dhéanfaidh lucht féachana agus rannpháirtíocht a uasmhéadú sa chlár 
cultúrtha agus sna tionscadail reatha.  

• I gcomhar le baill eile foirne, feachtais imeasctha thar na hardáin uile a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. 

• Bainistíocht a dhéanamh ar riachtanais uile phriontála agus mhargaíochta 
ar an láthair agus lasmuigh den láthair, agus bheith freagrach as 
soláthraithe margaíochta, gníomhaireachtaí, lena n-áirítear 
gníomhaireacht ghréasáin, clódóirí agus dearthóirí a bhainistiú, agus as 
seachadadh ábhar margaíochta, in am agus laistigh den bhuiséad.  



 

• Branda nua na heagraíochta a chur chun cinn, ag cinntiú go mbaintear leas 
as go seasmhach ar fud na cuideachta, sna tionscadail agus lenár 
gcomhpháirtithe maoinithe.  

• Obair i gcomhar le comhpháirtithe cultúrtha agus turasóireachta agus 
eagraíochtaí/ealaíontóirí coimisiúnaithe chun pleananna gníomhaíochta 
imeasctha a fhorbairt.  

• Córas Bainistíochta um Chaidreamh le Custaiméirí a chur i bhfeidhm agus 
córais sonraí custaiméirí agus lucht féachana a chothabháil.  

• Measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht feachtas maidir le cuspóirí 
riachtanacha a chomhlíonadh.  

• Freagrach as an bhfoireann mhargaíochta a bhainistiú.  
• Aon dualgas eile a dhéanamh de réir mar is gá.  

 
Scileanna Riachtanacha & Taithí: 
 

• Cumas cruthaithe agus taithí trí bliana ar a laghad i ról mar seo.  
• Taithí i bhfeachtais mhargaíochta agus rannpháirtíochta a chruthú agus a 

chur i bhfeidhm thar raon meán. 
• Taithí bheith ag bainistiú gníomhaireachtaí seachtracha chun a chinntiú go 

ndéanfar tionscadail a chur i bhfeidhm go héifeachtach.  
• Cumas agus uaillmhian chun tionchar a imirt go háitiúil, go réigiúnach agus 

go náisiúnta.  
• Cumas oibriú i dtimpeallacht fhuinniúil bhríomhar le go leor páirtithe 

leasmhara. 
• Taithí in ábhar digiteach a úsáid agus a chruthú mar chuid lárnach 

d’fheachtas margaíochta.  
• Sárscileanna profála, cur i láthair agus cumarsáide. 
• Cur chuige solúbtha i leith oibre, agus an cumas tosaíochtaí agus 

spriocanna éagsúla a bhainistiú.  
• Imreoir foirne comhoibríoch, atá in ann nascadh agus obair i gcomhar le 

daoine eile go hinmheánach agus go seachtrach, chomh maith le bheith in 
ann obair as a stuaim féin.  

• An cumas oibriú laistigh de bhuiséad faoi leith agus tuairisciú ar staid an 
bhuiséid. 

• Taithí bheith ag obair i gcomhar le dearthóirí grafacha. 
• Paisean do na healaíona agus don chultúr agus tiomantas a chinntiú go 

mbeidh rochtain ag gach duine orthu. 
• Tuiscint agus tiomantas pearsanta d’Fhís agus do Luachanna Ghaillimh 

2020. 
• Ceadúnas Iomlán Tiomána.  
• Céim sa Mhargaíocht nó ábhar gaolmhar. 
• Sásta obair a dhéanamh um thráthnóna nó ag an deireadh seachtaine de 

réir mar is gá. 



 

 
 
Próiseas Iarratais 
 

Le hiarratas a dhéanamh, seol isteach CV agus litir chumhdaigh.  Ba cheart 
d’iarratasóirí a chur in iúl sa litir chumhdaigh cén chaoi a bhfuil an taithí agus na 
scileanna atá acu ag teacht leis na sonraí a leagtar amach sa cháipéis seo.   

Ní mór don iarratasóir aon chostais a bhaineann le freastal ar agallamh a 
chlúdach iad féin.  

Ba cheart gach faisnéis a sheoladh chuig info@galway2020.ie.  

Spriocdháta le haghaidh iarratas:  An 3 Bealtaine 2019 

Tuarastal don phost mar Bhainisteoir Margaíochta: €50-60k  

Is conradh ar théarma seasta a bheidh ann, le tabhairt faoi ar bhonn 
lánaimseartha, lonnaithe i nGaillimh.  

Más mian leat aon ghné den phróiseas iarratais nó den ról féin a phlé ar bhonn 
rúnda, déan teagmháil linn ag alan@galway2020.ie nó (091) 412492 

 


