
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych 

ogłasza nabór na stanowisko: 

Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Metodologii Informacji Naukowej i Szkoleń 

Biura Obsługi Rady Konsultacyjnej 
-AOTM/23/RK/12 

Agencja Oceny Technologii Medycznych 

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

Wymiar etatu: 1 

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

 

Główne obowiązki: 

 gromadzenie, weryfikacja i udostępnianie informacji o metodologii prowadzenia oceny technologii medycznych (HTA), o ocenach technologii 
medycznych, o rekomendacjach dotyczących finansowania technologii medycznych; 

 zadania z zakresu metodologii HTA, w tym: 
 udział w rozwijaniu metodologii ocen technologii medycznych prowadzonych w AOTM, w szczególności w zakresie oceny ekonomicznej, 

 udział w opracowywaniu jednolitych zasad postępowania w Agencji w procesie HTA, 

 współpraca z wydziałami analitycznymi Agencji w zakresie metodologii HTA, 

 weryfikacja jakości analiz i raportów wykonywanych w Agencji w zakresie metodologii HTA, w szczególności w zakresie analiz i modeli 

ekonomicznych; 

 współpraca z Radą Przejrzystości oraz Działem Obsługi Rady Konsultacyjnej, m.in. w zakresie przygotowywania projektów stanowisk, opinii o 
programach zdrowotnych i innych opinii Rady,  

 wykonywanie innych powierzonych zadań w zakresie kompetencji Działu. 

 

Wykształcenie: wyższe  

 

Opis wykształcenia:  wyższe,( preferowane ekonomiczne lub matematyczne) 

 

Wymagania niezbędne: 

 co najmniej 2-letni udokumentowany staż pracy przy ubieganiu się o stanowisko Specjalisty, 

 wiedza o ocenie technologii medycznych (HTA) co najmniej w zakresie podstawowym, 

 znajomość podstaw prawnych działania Agencji Oceny Technologii Medycznych, 

 znajomość j. angielskiego w zakresie HTA, 

 sprawne posługiwanie się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, przeglądarką i wyszukiwarkami internetowymi. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 

 dobra znajomość zagadnień HTA poparta doświadczeniem praktycznym, 

 wiedza i umiejętności z zakresu ekonomii lub statystyki 

 biegła znajomość j. angielskiego z możliwością porozumiewania się i prowadzenia korespondencji, 

 dobra znajomość innych języków obcych poza j. angielskim, 

 systematyczność, skrupulatność, umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy, zdolność do analitycznego myślenia oraz gotowość do 

ciągłego uczenia się 
 

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 i doświadczenie 

 list motywacyjny w języku polskim i angielskim 

 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 14.12.2012 roku na adres: 

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych 

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa  
z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTM/23/RK/12” 

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. 

http://www.aotm.gov.pl/

