Stiùiriche an Ionmhais, Sabhal Mòr Ostaig
An urra ri: Prionnsapal na Colaiste
A’ stiùireadh: Neach-cunntais na Colaiste, Oifigear Sgiobachd is Ionmhais, Neach-taic Ionmhais,
Manaidsear ICT
Prìomh Uallaichean:
 Cumail taic ris a’ Phrionnsapail agus ris a’ Bhuidhinn Ghnìomh tro bhith a’ lìbhrigeadh
siostaman ionmhais agus taic aig àrd ìre a leigeas leis a’ Cholaiste a cuid amasan roinnleachdail a choileanadh
 A bhith ag ullachadh agus mothachail air an t-seòrsa fiosrachaidh a bhios a dhìth airson codhùnaidhean na Colaiste a bhreithneachadh agus aithisgean iomchaidh ullachadh, ann an
deagh àm, do na buidhnean freagarrach leithid am Bòrd, Comataidh an Ionmhais, a’
Chomataidh Sgrùdaidh, a’ Bhuidheann Gnìomh agus a’ Bhuidheann Stiùiridh
 Dèanamh cinnteach gu bheil siostaman taic na Colaiste a’ cur ri ruith na Colaiste; gu bheil iad
air an stiùireadh ann an dòighean èifeachdach (a’ gabhail a-staigh stiùireadh chunnartan)
agus gu bheilear ag obair aig an ìre as àirde a thaobh iomchaidheachd, riaghlaidh agus
sgrùdaidh ‘s gu bheil ro-innleachd ionmhais na Colaiste a’ riochdachadh toil a’ Bhùird
 Tuigse shoilleir a bhith agad air dòighean maoineachaidh na Colaiste agus fiosrachadh mar
an ceudna a thoirt seachad do luchd-obrach is manaidsearan mar a bhios iomchaidh
 Dèanamh cinnteach gun gabh teachd-a-steach na Colaiste àrdachadh tro bhith a’ lorg
cothroman maoineachaidh, a' toirt seachad stiùireadh air tagraichean agus dèanamh
cinnteach gu bheil na h-aithisgean freagarrach ullaichte
 Gabhail uallaich airson do leasachaidh phearsanta fhèin an co-bhonn ris a’ Phrionnsapal agus
a bhith dealasach agus èasgaidh ùine a thoirt seachad dha do leasachadh fhèin, a rèir na hobrach agus feumalachdan na Colaiste
Prìomh dhleastanasan:
Buidseatan bliadhnail ullachadh
Taic le deasachadh an Aonta Thoraidhean leis a’ Chomhairle Mhaoineachaidh
Aithisgean riatanach is àbhaisteachd a thilleadh don Chomhairle Mhaoineachaidh agus go OGE mar a
thèid iarraidh
Ullaich is gabh os làimh Clàr Cunnartan na Colaiste
Gnothaichean sgrùdaidh is deagh-ghnè
Stiùirich an sgioba ionmhais
Gabh sealladh air stiùireadh an sgioba ICT
Riaghlachadh siostam peinsein na Colaiste
Thoir seachad taic is comhairle do mhanaidsearan air buidseatan, tabhartasan, is gnothaichean eile
iomchaidh
Stiùirich riaghladh is coinneamhan mu shiostaman ceannach na Colaiste
Ag aithris gu cunbhalach gu:
Buidheann Stiùiridh na Cholaiste
Buidheann Gnìomh
Am Bòrd Stiùiridh
Comataidh Sgrùdaidh
Buidheann Maoineachaidh an t-Sabhail
Bòrd SOILLSE

Prìomh Dàimhean-obrach:
Stiùirichean Ionmhais, OGE
Manaidsear Cunntais, Iomairt na
Gàidhealtachd ‘s nan Eilean
Manaidsear nan Aontaidhean Thoraidhean,
Comhairle Mhaoineachaidh na h-Alba
Oifigear APUC

Comataidh an Ionmhais is na h-Oighreachd

Seo clàr a’ mìneachadh uallaichean Stiùiriche an Ionmhais airson barrachd soilleireachaidh.
Uallach
Buidseat na
Bliadhna

Comhairle
Fèin-luachadh
roinneil

Fios
Atharrachaidhean gu
tuarastalan fa leth

Cunntasan na
Bliadhna

Aonta
Planaichean
leasachaidh na
Colaiste
Àrdachadh
thuarastalan

Tagraichean airson
thabhartasan

Clàr chunnartan

Plana Gnìomh

Aonta Thoraidhean

Cùmhnant an luchdsgrùdaidh
Cùmhnant an luchdin-sgrùdaidh

SFC Meòrachan
Ionmhais
Cosgaisean Calpa, a
rèir an Sgeama
Riarachais

Leasachaidhean
phròiseactan
Aithisg luchd-obrach
HESA

Riochdachadh SMO
air buidheann
Stiùirichean
Ionmhais OGE
Aithisg Sgrùdaidh
bhliadhnail don SFC

Cosgaisean
àbhaisteach, a’
cumail ri
riaghailtean PECOS
Cìsean
acadaimigeach
(Alba, Còrr den RA,
Eadar-nàiseanta)
Planadh àireamhan
oileanach, dòighean
maoineachadh RAM

Iarrtasan airson
airgead rannsachaidh

Atharrachaidhean san
fharsaingeachd le buaidh
air ionmhas
Atharrachaidhean gu
peinseanan
Atharrachaidhean luchdobrach
Atharraichean a bheir
buaidh air pròiseactan m.e.
Tobar an Dualchais, Faclair
na Gàidhlig
Atharrachaidhean air
aontaidhean còmhnaidh

Aithisgean
àbhaisteachd - FFR,
AAR, agus
aithisgean eile do
OGE agus SFC

Aithisg is tagraichean
airson thabhartasan

Sgioba Ionmhais,
stiùireadh agus
measaidheanobrach
Cùmhnantan APUC

Sgrùdaidhean
Riaghladh sgeama
Peinsein na Colaiste

Atharrachaidhean
phrìsean m.e. àitefuirich, biadh
Cothroman
coimeirsealta airson
na Colaiste

Atharrachaidhean gu cìsean
àite-fuirich nan oileanach

Tha sinn a’ sùileachadh gum bi cuid mhath de na sgilean agaibh a rèir a’ chlàir seo ach bidh taic ri
fhaighinn bhon Cholaiste cuideachd far nach eil an t-eòlas agaibh fhathast.
Greisean-eòlais:
Eòlas farsaing air obair aig ìre ro-innleachdail agus ghnìomhail ann an roinn
ionmhais

Assessed by:
F/A

Fianais air lìbhrigeadh ro-innleachdan choimearsalta
Eòlas agus fianais gun robh smachd iomchaidh agus siostaman san roinn agaibh
a dh’fhàg gun robh sgrùdaidhean soirbheachail san Roinn Ionmhais
Cleachdte ri bhith ag obair le buidhnean taobh le ùidh (stakeholders)
Cleachdte ri bhith ag obair fo phrìomhachasan riaghaltais a bhios ag
atharrachadh agus ag obair ri cinn-ùine agus feumalachdan airson pròiseactan
le maoineachadh phoblach.
Sgilean sgrùdaidh le comas a bhith mionaideach, fiosrachadh a choòrdanachadh agus aithisgean ciallach, mionaideach a chur ri chèile a tha
freagarrach do iomadachd luchd-leughaidh agus a bheir cothrom dhaibh codhùnaidhean slàn a dhèanamh.
Cleachdte le bhith a’ cleachdadh goireasan anns an dòigh as iomchaidh agus a’
stiùireadh bhuidseatan
Sgilean, Eòlas is Comasan:
Fileanta sa Ghàidhlig
Deagh sgilean IT
Comasach air feallsanachd sgioba a stiùireadh agus a leantainn, agus ceistean a
a thogail far a bheil iad iomchaidh.
Eòlas air siostam SAGE
Comasan conaltraidh aig àrd ìre agus gu h-èifeachdach, sgrìobhadh foirmeil aig
àrd ìre agus comasan fiosrachadh agus teachdaireachdan cudromach a thoirt
seachad aig a h-uile ìre ann an dòigh thaitneach.
Comasach smaoineachadh air do cheann fhèin, ann an suidheachadh doirbh no
trang, agus deònach feallsanachd bhrosnachail a chur air adhart
Comas sealltainn gu bheil eòlas agaibh a thaobh dìomhaireachd, luachan na
Colaiste (faic an Ro-innleachd), co-ionnanachd, iomadachd agus uallaichean
sòisealta agus a bhith nad dheagh eisimpleir don Cholaiste fhèin.
Teisteanasan:
Teisteanas cunntasachd proifeasanta (ACCA, CIMA, CIPFA)
Ceum aig àrd ìre no teisteasan gnìomhachais

F/A
F/A

F = Foirm-Iarrtais

A - Agallamh

Thèid an tuairisgeul seo ath-sgrùdadh gu cunbhalach.
Ceann-là a’ chiad dhreach: 29 an Samhain 2016
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