
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych 

 
ogłasza nabór na stanowisko: 

Młodszy specjalista w Wydziale do Spraw Systemów Ochrony Zdrowia – AOTM/11/DS/10 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 

siedziba: Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa 

Wymiar etatu:  pełny 

Liczba etatów: 1 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

Główne obowiązki:  

� Przygotowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej ze szczególnym wskazaniem raportów w sprawie: 
 -  usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych,  
 -  zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczenia gwarantowanego, 
�  Opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej, 
� Opracowywanie oceny raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem leków i wyrobów 

medycznych. 

Wykształcenie: wyŜsze  

Opis wykształcenia:  wyŜsze (preferowane medyczne, farmaceutyczne, ekonomiczne, matematyczne, przyrodnicze) 

Wymagania niezbędne: 

� znajomość dziedziny oceny technologii medycznych (HTA), 
� biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie, 
� sprawne posługiwanie się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, przeglądarką i wyszukiwarkami internetowymi, 
� znajomość zasad funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. 

 
  

Wymagania dodatkowe: 
 

� znajomość innych języków obcych poza j. angielskim, 
� umiejętność analitycznego i konstruktywnego myślenia, 
� systematyczność, skrupulatność i gotowość do ciągłego uczenia się. 

Wymagane dokumenty: 

� kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie http://www.aotm.gov.pl) , 
� kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
� list motywacyjny i Ŝyciorys w języku polskim i angielskim, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyraŜam 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 20 sierpnia 2010 roku na adres: 
 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 
Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie:  
Informacje telefoniczne pod nr (22)56-67-200 

Inne informacje: 

� Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby 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. 


