
 

 Teicneoir Bithabhár T&F 
 

Dearann, forbraíonn agus táirgíonn Aran Biomedical gaireas leighis ar féidir a ionphlandú, 
mar pháitnéir sceachfhoinsíthe do na comhlachtaí mhóra uilig a dhéanann an rud céanna ar 
fud an domhain. Cuireann ár gcuid téicneólaíocht nuálach agus saineolas ar an ábhar cultúr 
dinimiciúil chun cinn, a sheacadaíonn gaireas leighis dén scoth. Tá Aran Biomedical suite ar 
an Spidéal, ar shlí an Atlantaigh Fhiáin, ag breathnú amach ar Chuan na Gaillimhe. Níl sé ach 
ceathrú uaire ó chathair na Gaillimhe i gcarr. Agus muid ag cuir lenár guid áiseanna, tá muid 
ag cúardú daoine le bheith mar bhaill don bhfoireann. 
 

 
 
Beidh an t-iarrthóir a éiríonn leis/léi mar chuid do fhoireann Innealltóireachta Aran 
Biomedical, chun cabhrú le gníomhaíochtaí fréamhshamhaltaigh. Beidh an té a fhóstófar faoi 
chúram an phríomh innealltóir T&f(R&D), ag tabhairt faoi thascanna i dtús áite agus mar atá 
leagtha amach. Beidh an t- innealltóir ag oibriú le foirne innealltóireachta, ag oibriú ar 
shéirbhísí dearadh agus tionscnamh T&F(R&D), ag tabhairt tacaíocht theicniúil do 
fréamhshamhaltaigh agus gníomhnaíomhtaí taighde. Bíonn an obair éagsúil, sásúil agus 
tabharfaidh sé deiseanna scileanna suntasacha bithábhar agus próisis bithábhar a fhorbairt a 
úsáidtear i ngaireas leighis. Iarrtar go mbeidh an teicneoir T&F(R&D) in ann táirgí agus 
seirbhísí Aran Biomedical d’ardchaighdeán a chuir i bhfeidhm. 

Caithfidh cúlra eolaíochta nó innealltóireachta a bheith ag an té atá rathúil, súil ghéar i leith 
sonraí a bheith aige nó aici agus sásta scileanna nua a fhoghlaim agus a phiocadh suas go 
laethúil. 

 
FREAGRACHTAÍ/DUALGAISÍ 
 

Beidh na tascanna seo le comhlíonadh ag an teicneoir T&F(R&D): 

• Tuaslagáin, eiseamail agus samplaí le haghaidh tastáil a réiteach. 
• Trealamh agus riachtanais saotharlainne a chaomhnú agus a chuir i bhfeidhm. 
• Úinéireacht a thógáil ar eagraíocht, glaineacht agus stóráil do threallamh, ábhar agus 

dromchlá na saotharlainne. 
• Tástáil meicniúil chun tacú le forbairt táirgí. 
• Tacú le próisis agus déantúsaigh fréamhshamhaltaigh a fhorbairt. 
• Turgnaimh agus torthaí na dturgnaimh a chlárú i leabhrán na saotharlainne. 
• Ábhair inaitheanta a bhaineann leis an taighde a iniúchadh.  
• Cloígh go dian le gnásanna sábháilteachta. 

 
 



 
SCILEANNA AGUS CÁILÍOCHTAÍ 
 

• Cáilíocht tríú leibhéal STEM i gceimic, eolaíocht bheatha nó innealltóireachta le ar a 
laghad bliain taithí san earnáil gaireas leighis nó a leithide. 

• Ní mór d’iarrtóirí a bheith ardspreagtha, liteartha i gcúrsaí ríomhaireachta agus 
scileanna cumarsáide maithe. 

• Tuiscint ar riachtanais GLT agus GMP. 
• Ní mór cruinneas eolaíochta, súil ghéar i leith sonraí agus sásta scileanna nua a 

fhoghlaim agus a phiocadh suas go laethúil a bheith ag an iarrthóra. 
• Is buntaiste a bheadh ann taithí saotharlainne a bheith ag an té a chuireann isteach ar an 

bpost. 
 


