
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych 

ogłasza nabór na stanowisko: 
Kierownika w Dziale Raportów i Oceny Raportów Wydziału Oceny Technologii Medycznych  

 – AOTM/17/OT/11 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 

siedziba: ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa 
Wymiar etatu: 1 
 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 
 
Główne obowiązki: 
 

 Koordynacja realizacji zadań wynikających z kompetencji Agencji określonych przepisami prawa  
 Nadzór nad właściwą organizacją pracy i sprawnym funkcjonowaniem Działu Raportów i Oceny Raportów Wydziału Oceny Technologii Medycznych  

Zatwierdzanie i nadzorowanie planu pracy zespołu oraz odpowiadanie za jego prawidłową realizację  
 Sprawowanie nadzoru nad zgodnymi z przepisami i terminowym wykonywaniem obowiązków przez pracowników Działu oraz nad przestrzeganiem porządku, 

bezpieczeństwa i dyscypliny pracy  
 Inicjowanie oraz opracowywanie procedur operacyjnych w zakresie dotyczącym działalności Działu oraz nadzór nad ich przestrzeganiem  
 Przedkładanie Prezesowi zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności podległych bezpośrednio pracowników Działu  
 Podejmowanie decyzji w zakresie priorytetyzacji zadań realizowanych przez Dział  
 Planowanie polityki kadrowej w Dziale  
 Określanie potrzeb szkoleniowych pracowników 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 wyrobów medycznych  

 Nadzór nad prowadzeniem bazy tematów zleconych przez Ministra zdrowia w zakresie zadań Działu  
 Koordynacja nad realizacją zadań wynikających ze współpracy z innymi komórkami Agencji w zakresie opracowywania raportów w sprawie oceny 

świadczenia opieki zdrowotnej w trybie przewidzianym w art  31 g z wyłączeniem raportów w sprawie leków  
 Wykonywanie zadań wynikających z zasad kontroli zarządczej obowiązującej w Agencji, a w szczególności sporządzanie okresowych sprawozdań  

z działalności Działu, zgodnie z zasadami kontroli zarządczej  
 Okresowa ocena pracowników Działu oraz podejmowanie działań w sprawach dotyczących systemu motywowania pracowników Działu (wnioskowanie  

o premie, nagrody, awanse)  
 Koordynacja nad realizacją zadań wynikających ze współpracy z innymi komórkami Agencji oraz instytucjami współpracującymi z AOTM w zakresie zadań 

wykonywanych przez Dział  
 
Wykształcenie: wyższe  
 
Opis wykształcenia:  wyższe medyczne /lub pokrewne/ bądź ekonomiczne  
 
Wymagania niezbędne: 
 

 Co najmniej 5 letni staż pracy  
 Znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych  
 Wiedza z zakresu Evidence Based Medicine (EBM) oraz Oceny Technologii Medycznych (Health Technology Assessment, HTA)  
 Doświadczenie w koordynowaniu bądź kierowaniu projektami   
 Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym 
 Obsługa komputera: pakiet MS Office 

 
 Wymagania dodatkowe: 
 

 Umiejętność korzystania z informacji naukowej  
 Znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej podstawowym  
 Co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym  
 Co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy o charakterze analitycznym  

 
 

 

Wymagane dokumenty: 
 

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie 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 21 października 2011 roku na adres: 

 
 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 
ul  I  Krasickiego 26, 02-611 Warszawa   
z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTM/17/OT/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  


