
Illia Ilin 
Ukrainian Engagement Officer – Waterford Campus 

 
Contacts: 
Email: illia.ilin@setu.ie 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/illiailin/ 

Telegram: https://t.me/sam_beckett_bridge 

 

 
Hi, my name is Illia, and I'm a Ukrainian Engagement Officer at SETU (Waterford). Before this position, I 

participated in volunteering initiatives related to helping Ukrainians, and as a Ukrainian have 

experienced firsthand the complexities of some of the processes. 

I firmly believe that improved relations and results may be achieved through more communication, 

mutual integration, and experience-sharing between the Ukrainian, Irish, and international 

communities. Furthermore, I think Irish expertise in different sectors will be necessary for Ukrainians in 

the future of Ukraine. And, vice versa, having overcome the natural language barrier, Ukrainians will be 

a source of new fantastic ideas and events in Ireland and worldwide. 

Before coming to Ireland, I had ten years of practical experience in the telecommunications and IT 

industry. But also have a rich synthetic background in other tech and non-tech areas and an instinct for 

problem-solving. 

I am happy to become an ambassador of Ukrainians in SETU and SETU in the Ukrainian community in the 

southeast. I welcome any ideas and suggestions and am glad to offer my knowledge and skills. 

Let's get acquainted! 

 
Мене звати Ілля, я працюю офіцером з питань взаємодії з українцями в університеті SETU (Кампус у 

Вотерфорді). Я брав участь у волонтерських ініціативах, пов'язаних з допомогою українцям, і на 

власному досвіді відчув складнощі деяких процесів для українців у Ірландії. 
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Я вірю, що шляхом більшої комунікації, взаємної інтеграції та обміну досвідом між українською, 

ірландською та міжнародною спільнотами ми можемо досягти значних успіхів. Вважаю, що 

ірландський досвід у різних галузях як ніякий інший стане у пригоді нам, українцям, у майбутньому 

України. А, подолавши природній мовний бар'єр, українці стануть джерелом нових фантастичних 

подій та ідей в Ірландії, Європі та у світі загалом. 

До приїзду в Ірландію я десять років працював у телекомунікаціях та ІТ-індустрії. Також маю 

багатий синтетичний практичний досвід в інших галузях, не тільки суто технічних. Люблю виявляти 

причини проблем, усувати їх та покращувати процеси. 

Я радий бути представником українців в SETU та SETU в українській громаді на південному сході 

Ірландії. Відкритий до будь-яких ідей, пропозицій та співпраці. Радий запропонувати свої знання, 

досвід та навички. 

Співпрацюймо! 

 


