
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych 

 
ogłasza nabór na stanowisko: 

referent w Biurze Obsługi Rady Konsultacyjnej – AOTM/9/RK/10 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 

siedziba: Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa 

Wymiar etatu:  1  

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

Główne obowiązki:  

� organizacja posiedzeń Rady Konsultacyjnej, 
� przygotowywanie wersji roboczych protokołów z posiedzeń Rady Konsultacyjnej, 
� prowadzenie rejestrów i uzupełnianie baz danych Rady Konsultacyjnej i Biura Obsługi Rady Konsultacyjnej, 
� wykonywanie innych powierzonych zadań związanych z obsługą administracyjno - biurową Rady Konsultacyjnej i Biura Obsługi 

Rady Konsultacyjnej.   
 

Wykształcenie: średnie (referent)  

Opis wykształcenia: średnie (preferowane rozpoczęte studia administracyjne, prawne lub medyczne) 

Wymagania niezbędne: 

� sprawne posługiwanie się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, przeglądarką i wyszukiwarkami internetowymi, 
� znajomość j. angielskiego, co najmniej w zakresie rozumienia tekstu,  
� znajomość zasad funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce,  
� znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. 

 
Wymagania dodatkowe: 
 

� wiedza podstawowa z zakresu oceny technologii medycznych (HTA), 
� znajomość terminologii medycznej i HTA, 
� umiejętność redagowania korespondencji urzędowej,  
� systematyczność, skrupulatność i gotowość do ciągłego uczenia się, 
� biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie, 
� mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w administracji publicznej. 

 

Wymagane dokumenty: 

� kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie http://www.aotm.gov.pl), 
� kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,  
� opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe, 
� opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe, 
� 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  31 maja 2010 roku na adres: 
 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 
Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTM/9/RK/10” 
Informacje telefoniczne pod nr (22)56-67-206 

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. 


