
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych 

ogłasza nabór na stanowisko: 
Młodszy specjalista w Biurze Kadr  – AOTM/33/SP/14 

Agencja Oceny Technologii Medycznych 
siedziba: ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa 

 
Wymiar etatu: 1  
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 
Główne obowiązki: 

• realizacji polityki kadrowej; 
• prowadzenie procesu związanego z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Agencji;  
• prowadzenie pełnej  dokumentacji dla stażystów i praktykantów Agencji; 
• prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy; 
• prowadzenie akt osobowych pracowników Agencji oraz komputerowej bazy danych; 
• wprowadzanie nowych pracowników do baz danych; 
• ustalanie uprawnień pracowników do urlopów; 
• prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz kontroli przestrzegania dyscypliny pracy; 
• sporządzanie raportów i zestawień kadrowych; 
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Agencji z zakresu zadań wykonywanych przez Biuro Kadr; 
• współdziałanie ze służbami Prawnymi Agencji w zakresie interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy;  
• wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa. 

 
Wykształcenie:  wyższe z zakresu administracja, prawo, socjologia, psychologia. 
 
Wymagania niezbędne: 
 

• znajomość zagadnień z obszaru obowiązków określonych w pkt. 1; 
• podstawowa znajomość przepisów prawa pracy;  
• dobra znajomość obsługi komputera z zakresu oprogramowania  (MS Office, Excel, Word, PowerPoint);  
• doskonała organizacja pracy własnej; 
• umiejętność działania pod presją czasu oraz ustalania priorytetów; 
• samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań; 
• odporność na stres;  
• wysoka kultura osobista; 
• znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie komunikatywnym. 

 
Wymagania dodatkowe: 

• znajomość obsługi programu R2 Płatnik; 
• doświadczenie pracy na podobnym stanowisku; 
• doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych. 

 
Wymagane dokumenty: 

1) własnoręcznie podpisany 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.), 

2) własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie 
http://www.aotm.gov.pl), 

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
4) opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe. 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 28.11. 2014 roku na adres: 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTM/33/SP/14” 
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. 


