
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych 

 
ogłasza nabór na stanowisko: 

Kierownika Działu Kwalifikacji Technologii Medycznych - Wydział do Spraw Systemów Ochrony Zdrowia  – AOTM/11/DS/11 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 

siedziba: ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa 
 

Wymiar etatu: 1  

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

Główne obowiązki: 

Koordynowanie wykonywania zadań Działu Kwalifikacji Technologii Medycznych Wydziału ds. Systemów Ochrony Zdrowia Oceny Technologii Medycznych, 
poprzez m.in.:  

 ustalanie właściwej organizacji pracy i zapewnienie sprawnego funkcjonowania działu,  
 określanie zakresu czynności i potrzeb szkoleniowych pracowników Działu 
 sprawowanie nadzoru nad zgodnym z przepisami i terminowym wykonywaniem obowiązków przez pracowników oraz nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny 

pracy,  
 współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Agencji, Ministerstwa Zdrowia oraz innymi podmiotami przy realizacji regulaminowych zadań, 
 koordynacja nad realizacją zadań wynikających ze współpracy Wydziału z Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie objętym zadaniami Działu,  
 koordynacja nad realizacją zadań wynikających ze współpracy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami oraz ekspertami zewnętrznymi w zakresie objętym 

zadaniami Działu.  
 nadzór i koordynacja prac związanych z opracowywaniem raportów w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej w trybie o których mowa w art. 31 c Ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w oparciu  
o kryteria określone w art. 31 a Ustawy, z wyłączeniem raportów w sprawie oceny leków. 

 koordynacja nad realizacją zadań wynikających ze współpracy z Działem Weryfikacji Technologii Medycznych w zakresie opracowywania raportów w sprawie 
oceny świadczenia opieki zdrowotnej w trybie przewidzianym w art. 31 g z wyłączeniem raportów w sprawie leków. 

 nadzór nad prowadzeniem bazy tematów zleconych przez Ministra zdrowia w zakresie zadań Działu. 
 prezentowanie wyników przeprowadzonych analiz na posiedzeniach Rady Konsultacyjnej, 
 rola wiodąca w zakresie monitorowania pojawiających się nowych rozwiązań z zakresu metodologii prowadzenia procesu oceny technologii medycznych. 

Wykształcenie:  wyższe (preferowane medyczne lub pokrewne oraz ekonomiczne) 

Wymagania niezbędne: 

 co najmniej 5-letni staż pracy, 
 znajomości zasad funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, 
 doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim,  
 bardzo dobra znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia  
 specjalistyczna wiedza z zakresu Evidence Based Medicine (EBM) oraz Oceny Technologii Medycznych (Health Technology Assessment, HTA  

 
Wymagania dodatkowe: 

 biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie oraz wskazana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej podstawowym, 
 wysokie zdolności analityczne, 
 umiejętność planowania i organizowania pracy podległego Zespołu, 
 determinacja w realizacji założonych celów oraz umiejętność pracy pod presją czasu, 
 preferowane co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy o charakterze analitycznym w zakresie EBM/HTA. 
 umiejętność wyszukiwania i przeglądu specjalistycznej literatury oraz korzystania z informacji naukowej. 
 doświadczenie w koordynowaniu bądź kierowaniu projektami, 
 ukończone bądź rozpoczęte studia podyplomowe z zakresu farmakoekonomiki lub prawa medycznego lub związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia  

 
Wymagane dokumenty: 

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie http://www.aotm.gov.pl), 
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,  
 opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe, 
 opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe, 
 list motywacyjny i życiorys w języku polskim i angielskim, 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 15 lipca 2011 roku na adres: 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTM/11/DS/11” 
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. 


