
Call for Expressions of Interest (please see below for Ukrainian translation) 
  
  

The Trinity Centre for Global Health (located in Trinity College Dublin) is looking to recruit 
a Ukrainian national with experience conducting health research at Masters, Doctoral, or post-
Doctoral level to join our wonderful team of researchers. The successful candidate must have arrived 
in Ireland after February 24, 2022, and be covered by the Temporary Protection Directive - 
Professional working proficiency in Ukrainian and English are required for the post. The aim is for the 
successful candidate to be employed across two ongoing research projects for a 12-month period, 
commencing September 2022.  
  

The first research project involves working as part of the REFUGE-ED consortium to conduct 
research with teachers, children, and their caregivers at a local Dublin school, where 20% of 
the students are Ukrainian. REFUGE-ED aims to improve students’ sense of belonging, well-
being, and academic motivation through the implementation of co-designed educational 
and mental health interventions. The position on this first project is available immediately 
on a part-time basis.  

  

The second research project involves working with hospital staff (clinicians, nurses, security, 
porters, etc.) to identify key barriers to care for patients presenting to the emergency 
department with English language difficulties as part of the TS4TIC project (Translational 
Simulation for Trauma Informed Care). Funding for the salary on this second research 
project will depend on a successful application to the Health Research Board’s Ucrisis Call, 
which the candidate would be invited to co-develop with the research team. If successful, 
the position on this second project will also be available on a part-time basis.  

  
For more information on the Trinity Centre for Global Health please visit: https://www.tcd.ie/tcgh/ 
  
To express your interest, please send a CV and cover letter to Dr Frédérique Vallières 
(fvallier@tcd.ie).  
  
  

https://www.refuge-ed.eu/
https://www.hrb.ie/fileadmin/user_upload/Ucrisis_2022_Guidance_Notes.pdf
https://www.tcd.ie/tcgh/
mailto:fvallier@tcd.ie


 
Ukrainian Version 

 
 
Центр глобального здоров’я Трініті (розташований у Трініті-коледжі в Дубліні) прагне 
залучити до нашої чудової команди дослідників українського походження з досвідом 

проведення досліджень в галузі охорони здоров’я на рівні магістра, доктора наук чи 

постдокторантів. Успішний кандидат повинен прибути до Ірландії після 24 лютого 2022 
року та підпадати під дію Директиви про тимчасовий захист – для посади необхідно 

професійне володіння українською та англійською мовами. Мета полягає в тому, що 

кандидат який пройде відбір буде працевлаштований у двох поточних дослідницьких 

проектах на строк 12 місяців, починаючи з вересня 2022 року. 

 
Перший дослідницький проект передбачає роботу в рамках консорціуму REFUGE-ED 
для проведення дослідження з вчителями, дітьми та відповідальними за них особами в 

місцевій дублінській школі, де 20% учнів є українцями. REFUGE-ED має на меті 
покращити почуття добробуту, благополуччя та академічну мотивацію студентів 
шляхом впровадження спільно розроблених освітніх заходів та заходів з психічного 
здоров’я. Посада на цьому першому проекті доступна відразу на умовах неповного 
робочого дня. 
 

Другий дослідницький проект передбачає роботу з персоналом лікарні (лікарі, 

медсестри, охоронці, вахтери тощо) для визначення ключових бар’єрів у догляді за 
пацієнтами, які звертаються до відділення невідкладної допомоги з проблемами 
англійської мови в рамках проекту TS4TIC (Translational Simulation for Trauma Informed 
Care). Фінансування заробітної плати в цьому другому дослідницькому проекті 
залежатиме від успішної заявки на конкурс Ради з досліджень охорони здоров’я, 

Ucrisis, після чого кандидата буде запрошено для спільної розробки з дослідницькою 
групою. У разі успіху посада в цьому другому проекті також буде доступна на умовах 
неповного робочого дня. 
 
Для отримання додаткової інформації про Trinity Center for Global Health, будь ласка, 
відвідайте: https://www.tcd.ie/tcgh/ 
 
Щоб висловити свою зацікавленість, надішліть резюме та супровідний лист д-ру 
Frédérique Vallières (fvallier@tcd.ie). 
 


