
 
Dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych 

 
ogłasza nabór na stanowisko: 

Młodszy Specjalista w Biurze Księgowości – AOTM/1/BK/09 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 

siedziba: Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa 

Wymiar etatu:  1  

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

Główne obowiązki:  

� obsługa systemu finansowo – księgowego, kontrola formalna, rachunkowa, dekretacja na właściwe konta syntetyczne i analityczne, 
� księgowanie dokumentów w układzie syntetycznym i analitycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
� prowadzenie spraw płacowo – kadrowych osób zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło, 
� przygotowanie danych do sprawozdań budżetowych oraz GUS, 
� współpraca z ZUS, bankiem i innymi instytucjami, 

Wykształcenie: wyższe 

Opis wykształcenia:  ekonomiczne 

Wymagania konieczne: 

� znajomość przepisów dotyczących rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych i zasad (polityki) rachunkowości jednostek 
budżetowych, 

� znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych, finansach 
publicznych oraz wynagrodzeniu w państwowej sferze budżetowej, 

� umiejętność obsługi programu Softar - Rachunkowość i finanse, Trezor, Płatnik, R2- Płatnik, 
� doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 
 

Wymagania dodatkowe: 
 

� znajomość klasyfikacji budżetowej, swobodne poruszanie się w przepisach o rachunkowości i podatkach, 
� umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych, 
� umiejętność stosowania prawa w praktyce, organizacja pracy własnej, dokładność, sumienność. 

Wymagane dokumenty: 

� kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  
� kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,  
� list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie  do dnia 21 października 2009 roku na adres: 
 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 
Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa 
z dopiskiem: oferta pracy AOTM/1/BK/09 
Informacje telefoniczne pod nr (22)56-67-206 

Inne informacje: 

� Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Agencji Oceny Technologii Medycznych).  
� Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.  
� Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. 


