
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych 

ogłasza nabór na stanowisko: 
Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego w Biurze Prezesa 

AOTM/36/BP/14 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 

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

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

• zapewnienie właściwego funkcjonowania zaplecza administracyjnego ATOMiT; 
• koordynacja zadań związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji i funkcjonowania Agencji;  
• organizowanie sprawnej pracy biura (tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur);  
• przygotowywanie i uzgadnianie wzorów obowiązującej dokumentacji, niezbędnej w prawidłowej działalności Agencji; 
• koordynacja nad realizacją zadań wynikających ze współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Agencji oraz instytucjami współpracującymi 

z AOTMiT w zakresie zadań wykonywanych przez AOTMiT; 
• sprawowanie nadzoru nad zgodnym z przepisami i terminowym wykonywaniem obowiązków przez pracowników oraz nad przestrzeganiem 

porządku i dyscypliny pracy; 
• nadzór nad opracowaniem i realizacją projektu planu rzeczowo-finansowego działalności oddziału w zakresie budowy i zakupów środków trwałych 

oraz planu finansowego w zakresie kosztów administracyjnych; 
• nadzór nad organizacją fizycznej ochrony osób i mienia i utrzymaniem czystości w obiektach Agencji; 
• prowadzenie spraw związanych z telefonią komórkową; 
• nadzór nad zapewnieniem warunków pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; 
• nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego; 
• koordynacja i nadzór nad realizacją zadań sekretariatu Agencji; 
• nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z postępowaniem o udzielanie zamówień publicznych; 
• koordynacja wykorzystywania pojazdów, w szczególności w zakresie przewozu osób, poczty, towarów i materiałów; 
• nadzór nad działaniami zmierzającymi do efektywnego wykorzystania powierzchni lokalowej; 
• nadzór nad zaopatrzeniem w artykuły niezbędne dla funkcjonowania AOTMiT. 

 
Wykształcenie:  wyższe 
Wymagania niezbędne: 

• minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w sektorze ochrony zdrowia w tym min. 3-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym; 
• umiejętność zarządzania zespołem; 
• umiejętność samodzielnego organizowania pracy i zarządzania podległymi zespołami pracowników; 
• umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań; 
• operatywność w działaniach; 
• bardzo dobrej znajomości pakietu Microsoft Office, 
• prawa jazdy kat. B. 

Wymagania dodatkowe: 
 

• znajomość przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) w zakresie funkcjonowania Agencji; 

• znajomość przepisów 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 zakresie funkcjonowania Agencji; 

• dyspozycyjność, systematyczność, skrupulatność, gotowość do ciągłego uczenia się; 
• łatwość w dostosowaniu się do zmieniających się obowiązków; 
• dokładność i samodzielność w działaniu; 
• wysoki poziom kultury osobistej. 

 
Wymagane dokumenty: 

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie http://www.aotm.gov.pl), 
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, 
• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe, w tym umiejętności językowe 
• list motywacyjny  i życiorys w języku polski, 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 09.12. 2014 roku na adres: 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTM/36/BP/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. 


