
Dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych 
 

 

 
Ogłasza nabór na stanowisko: 

 
 

Główny Specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych/ 

Specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych/ 

Młodszy Specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych 

 

 

Oferujemy 

 
• pełną intelektualnych wyzwań pracę w nowej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, 

• intensywne szkolenia krajowe i międzynarodowe, 

• pracę w pełnym wymiarze czasowym (istnieje moŜliwość ustaleń indywidualnych w tym zakresie). 

 

Oczekujemy 

 
• biegłej znajomość j. angielskiego, co najmniej w zakresie rozumienia słowa pisanego (analiza tekstów opracowań 

naukowych w tym języku), 

• doświadczenia w pracy zawodowej, w przypadku stanowiska głównego specjalisty co najmniej 5-letniego i 2-letniego na 
stanowisko specjalisty,  

• doświadczenia w dziedzinie oceny technologii medycznych (HTA), szczególnie w przygotowywaniu raportów oceny 
technologii medycznych w przypadku kandydatów na stanowisko głównego specjalisty i specjalisty. Doświadczenie nie jest 
wymagane dla osób aplikujących na stanowisko młodszego specjalisty,  

• systematyczności, skrupulatności i gotowości do ciągłego uczenia się, 

• sprawnego posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, przeglądarką i wyszukiwarkami internetowymi, 

• znajomości zasad funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, 

• umiejętności analitycznego i konstruktywnego myślenia. 

 
Szukamy kandydatów z wykształceniem przede wszystkim medycznym i/lub ekonomicznym, zainteresowanego tematyką polityki 
zdrowotnej, zdrowia publicznego i farmakoekonomiki. Pracownik będzie miał okazję czynnie uczestniczyć w kształtowaniu polityki 
zdrowotnej w naszym kraju. Mile widziane referencje od pracodawców lub zleceniodawców raportów HTA. 
 
 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie cv w j. polskim i angielskim wraz z listem motywacyjnym w j. polskim i j. angielskim 
oraz dokumentacją publikacji, prezentacji raportów, materiałów z konferencji i sesji plakatowych do dnia 11.09.2009 roku na adres: 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 

Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa 
 

lub 

 
elektronicznie na adres sekretariat@aotm.gov.pl. 

 
 
 
Prosimy o zamieszczenie w cv klauzuli: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz. U. Nr 133, poz. 883)”. Informujemy, Ŝe bez powyŜszego 
oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielenia odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. 


