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Job Description 

 
Job title:  Roma Peer Support Worker, Co. Clare Roma Inclusion Project. 
 
Main Purpose:     To provide peer support to the Roma Community in Co. Clare, 

supporting their participation in groups, activities, events and 
education. 

 
Responsible To: The peer support worker will be accountable on a day-to-day basis to 

the Roma Project Worker, and will also work within the wider social 
inclusion team in Clare Local Development Company. 

 
The Roma Project Worker will provide direction, guidance and support to the peer support 
worker. 
 
Main Duties and Responsibilities: 

1. To provide peer support worker to the Roma Community in Co. Clare, with a focus on 

Roma men. 

2. To support and encourage the Roma community in Clare to engage with the Roma 

Inclusion Project. 

3. To carry out outreach in the community and build up trust and relationships.  

4. To support the on-going participation of Roma men in groups, activities and events etc. 

5. To organise events with the Roma Community e.g. Roma Day, Traveller and Roma Pride 

celebrations. 

6. To meet regularly with the Roma Project Worker and provide weekly updates on work 

carried out.  

7. To keep records of work carried out and report any issues or concerns. 

8. To undertake any other duties as necessary to the project.  
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Person Specification: 
 As this is a peer support role, applicants must be a member of the Roma Community 
 An understanding of the issues facing the Roma community in Clare, especially men 
 Good communication skills 
 An ability to engage well with the Roma Community 
 An ability to be flexible and to work as part of a team 

Essential skills: 
 A good understanding of English 
 A good level of spoken English 
 Able to use social media and promote information through social media 
 Be eligible and available to work 6 hours per week 

Desirable skills: 
 Can translate from the Czech/Slovak or Romanian languages 
 Applicants should have a clean driving licence and access to a car 

Particulars of Employment 
This position is a part-time post, 6 hours per week from Dec 2021 to June 2022. The position is 
based in CLDC, Westgate Business Park, Ennis, Co. Clare. 
 
Salary 
The salary for this post is linked to the minimum wage, which is currently €10.20 per hour, (this 
will increase to €10.50 per hour from 1st January). The weekly salary for this post is currently 
€61.20. Travel Expenses incurred will be paid in line with the CLDC travel policy. 
 
Application: 
Please submit application form and CV - marked private and confidential: 
To: Ciara Griffin 

Clare Local Development Company 
Unit 1, Westgate Business Park,  
Kilrush Road, Ennis, Co. Clare. 

Or: cgriffin@cldc.ie 
Tel: 065 6866800/087 9352544 
Applications to arrive no later than 5pm Thursday, December 2nd 2021 

 
This post is funded by the HSE  

Clare Local Development Company is an equal opportunities employer 
 



   

Page 3 of 4 
 

 
 
 

Název pracovní pozice: Roma Peer Support Worker, Co. Clare Roma 
začlenĕni Project. 

 
Hlavní účel: Poskytovat vzájemnou podporu romské komunitě v Co. Clare, podporovat 
jejich účast ve skupinách, aktivitách, akcích a vzdělávání. 
 
Odpovědný pracovník: Pracovník vzájemné podpory bude každý den odpovědný 
pracovníkovi projektu Roma a bude také pracovat v rámci širšího týmu sociálního 
začleňování ve společnosti Clare Local Development Company. 
Romský projektový pracovník bude poskytovat vedení, vedení a podporu pracovníkovi 
vzájemné podpory. 
 
Hlavní povinnosti a odpovědnosti: 
1. Poskytovat pracovníka vzájemné podpory romské komunitě v Co. Clare se zaměřením 
na romské muže. 
2. Podporovat a povzbuzovat romskou komunitu v Clare, aby se zapojila do projektu 
začleňování Romů. 
3. Provádět dosah v komunitě a budovat důvěru a vztahy.  
4. Podporovat probíhající účast romských mužů ve skupinách, aktivitách a akcích atd. 
5. Organizovat akce s romskou komunitou, např. Den Romů, traveler a oslava Roma 
hrdosti 
6. Pravidelně se setkávat s pracovníkem romského projektu a poskytovat týdenní aktuální 
informace o vykonané práci.         
7. Vést záznamy o provedené práci a hlásit jakékoli problémy nebo obavy. 
8. Plnit jakékoli další povinnosti nezbytné pro projekt.                                                                                       
 
Specifikace osoby: 
• Vzhledem k tomu, že se jedná o podpůrnou roli, musí být žadatelé členem romské 
komunity 
• Pochopení problémů, kterým čelí romská komunita v Clare, zejména muži 
• Dobré komunikační dovednosti 
• Schopnost dobře se zapojit do romské komunity 
• Schopnost být flexibilní a pracovat jako součást týmu 
Základní dovednosti: 
• Dobrá znalost angličtiny 
• Dobrá úroveň mluvené angličtiny 
• Schopnost používat sociální média a propagovat informace prostřednictvím sociálních 
médií 
• Být způsobilý a k dispozici pro práci 6 hodin týdně 
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Žádoucí dovednosti: 
• Umí překládat z češtiny/slovenštiny nebo rumunštiny 
• Žadatelé by měli mít čistý řidičský průkaz a přístup k vozidlu 
 
 
 
Údaje o zaměstnání 
Tato pozice je na částečný úvazek, 6 hodin týdně od prosince 2021 do června 2022. 
Pozice sídlí v CLDC, Westgate Business Park, Ennis, Co. Clare. 
 
Plat 
Plat za toto pracovní místo je spojen s minimální mzdou, která je v současné době 10,20 
EUR za hodinu (od 1. ledna se zvýší na 10,50 EUR za hodinu). Týdenní plat za tento post 
je v současné době 61,20 EUR. Vzniklé cestovní výdaje budou hrazeny v souladu s 
cestovními zásadami CLDC. 
 
Aplikace: 
Přihlaste se prosím životopisem a přihláškou- označené jako soukromé a důvěrné: 
 
Do: Ciara Griffin 
Clare Local Development Company (Místní rozvojová společnost) 
Unit 1, Westgate Business Park,  
Kilrush Road, Ennis, Co. Clare. 
Nebo: cgriffin@cldc.ie 
Tel.: 065 6866800/087 9352544 
 
Přihlášky dorazí nejpozději do 17 hodin ve čtvrtek 2 prosince 2021 
 

 
Tento příspěvek je financován HSE 

 
Společnost Clare Local Development Company je zaměstnavatelem pro rovné 

příležitosti, pro vsechny. 
 


