
  
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych 

ogłasza nabór na stanowisko: 

Referent/Starszy referent/Młodszy specjalista/Specjalista w Dziale Administracyjno – Gospodarczym Biura Prezesa 

AOTM/21/BP/13 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 

siedziba: ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa 
Wymiar etatu: ¾  

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

Główne obowiązki: 

 Prowadzenie archiwum zakładowego;  

 Współpraca z komórkami organizacyjnymi i nadzór nad prawidłowym postepowaniem z dokumentacją; 

 Udzielanie komórkom organizacyjnym instruktażu dotyczącego prawidłowego stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych; 

 Weryfikacja prawidłowości uporządkowania i zakwalifikowania dokumentacji przed przekazaniem jej do Archiwum Zakładowego, 

 Planowanie terminów przejmowania od komórek organizacyjnych akt w roku następnym, 

 Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Archiwum Zakładowego,  

 Współpraca przy modyfikacji przepisów kancelaryjno – archiwalnych, 

 Przejmowanie z poszczególnych komórek organizacyjnych akt oraz sprawdzanie ich zgodności ze spisem zdawczo odbiorczym;  

 Sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej;  

 Przechowywanie przejętych akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczenie;  

 Udostępnianie akt i innej dokumentacji przechowywanej w archiwum do celów służbowych i naukowych zgodnie z obowiązującymi przepisami  

 Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), uczestniczenie w Komisji Brakowania Akt.  

 Współpraca z Archiwum Akt Nowych 

 

Wykształcenie: średnie – w przypadku Referenta i Starszego referenta, wyższe – w przypadku Młodszego specjalisty i Specjalisty 

Opis wykształcenia:  średnie (preferowane: technik archiwista lub ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia) 

wyższe (preferowane: magisterskie/zawodowe ze specjalnością archiwisty lub zarządzanie dokumentacją współczesną, zawodowe wraz z 

ukończonym kursie kancelaryjno - archiwalnym 

Wymagania niezbędne: 

 
 minimum 2 – letni staż pracy (umowa o pracę) w przypadku ubiegania się o stanowisko Specjalisty 

 minimum 3-letni staż pracy (umowa o pracę) w przypadku ubiegania się o stanowisko Starszego referenta 

 znajomość przepisów prawa kancelaryjno-archiwalnego: 

 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (z dnia14.07.1983 r DZ.U. z 2011 r. Nr. 123 poz. 698 z późn. z,) 

 rozporządzenia ministra kultury w sprawie postępowania z dokumentacją,  zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu 

przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych(z dnia 16.09.2002 r DZ.U. z 2002 r. Nr. 167 poz. 1357) 

 rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi 

(z dnia 30.10.2006 r DZ.U. z 2006 r. Nr. 206 poz.1518) 

 dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Excel, Word, PowerPoint);  

 dobra organizacja pracy własnej 

 umiejętności konsekwentnego realizowania wyznaczonych celów; 

 odporność na stres;  

 umiejętność pracy pod presją czasu; 

 wysoka kultura osobista. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 
 mile widziane wykształcenie kierunkowe 

 doświadczenie w pracy w archiwum w instytucjach publicznych; 

 odpowiedzialność, dokładność i systematyczność; 

 

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 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 03.01.2014 roku na adres: 

Agencja Oceny Technologii Medycznych 
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTM/21/BP/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. 

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

