
  
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych 

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

 -AOTM/19/OT/13 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 

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

 

Wymiar etatu: 2- umowa na zastępstwo  

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

Główne obowiązki: 

 opracowywanie analiz weryfikacyjnych zgodnie z art  35 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r  o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz  U  2011 nr 122 poz  696 z późn  zm ), 

 opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej w trybie przewidzianym 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, 

 opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej, w trybie przewidzianym w art  31 g Ustawy o świadczeniach, 

 przygotowywanie opracowań na potrzeby realizacji zleceń z art  15, art  33 oraz art  40 Ustawy o refundacji, 

 praca nad ocenami i analizami realizowanymi na podstawie art  31 n ust  5 Ustawy o świadczeniach, 

 samodzielna prezentacja wyników przeprowadzonych analiz na posiedzeniach Rady Przejrzystości, w szczególności raportów, jak i analiz weryfikacyjnych, 

 prowadzenie bieżącej korespondencji w ramach realizowanych zadań oraz jej archiwizację zgodnie z wewnętrznymi przepisami Agencji  

 

Wykształcenie: wyższe  

Opis wykształcenia:   wyższe – preferowane wykształcenie ekonomiczne/ matematyczne/ medyczne/ farmaceutyczne/ przyrodnicze lub pokrewne  

 

Wymagania niezbędne: 

 znajomość podstawowych zasad Evidence Based Medicine (EBM) oraz Oceny Technologii Medycznych (Health Technology Assessment, HTA)  

 znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia  

 znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  

 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę przy wykorzystaniu opracowań publikowanych w tym języku  

 umiejętność wyszukiwania informacji medycznych oraz przeszukiwania baz informacji medycznych  
 
Wymagania dodatkowe: 
 

 umiejętność analitycznego myślenia  
 sprawne posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Office Excel 
 znajomość innych języków obcych niż angielski w stopniu umożliwiającym pracę przy wykorzystaniu opracowań publikowanych w tym języku  
 systematyczność, skrupulatność, umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy 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, 
 opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe, 
 opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe, 
 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 22.11.2013 roku na adres: 

Agencja Oceny Technologii Medycznych 
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTM/19/OT/13” 
Informacje telefoniczne pod nr (22) 56-67-206 lub (22) 56-67-221 

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. 


