
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych 

ogłasza nabór na stanowisko: 
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty do Działu Wsparcia Analitycznego 

   i Współpracy Międzynarodowej w Wydziale Obsługi Rady Przejrzystości. 
– AOTM/54/RK/14 

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 zasadach ustalania taryfy świadczeń; 
• zadania z zakresu taryfikacji, w tym: 

 udział w opracowywaniu metodyki taryfikacji świadczeń, 
 udział w opracowywaniu propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, 
 współpraca z wydziałami analitycznymi Agencji w zakresie taryfikacji, 
 udział w przygotowywaniu taryf świadczeń. 

• współpraca z Radą ds. Taryfikacji oraz Działem Obsługi Rad w zakresie zadań związanych z taryfikacją, 
• udział w wykonywaniu powierzonych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Agencji, 
• wykonywanie innych powierzonych zadań w zakresie kompetencji Działu. 

Wykształcenie:  wyższe z obszaru nauk ścisłych, nauk ekonomicznych lub nauk medycznych. 
 
Wymagania niezbędne: 
 

• co najmniej 2-letni udokumentowany staż pracy przy ubieganiu się o stanowisko specjalisty albo 4-letni – przy ubieganiu się o stanowisko 
starszego specjalisty (na stanowisko młodszego specjalisty staż pracy nie jest wymagany), 

• znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym podstaw prawnych działania AOTM, 
• umiejętność przetwarzania i analizy danych, w tym z wykorzystaniem programów statystycznych, takich jak SAS, SPSS, R czy 

STATISTICA, 
• znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w sprawach zawodowych i prowadzenia korespondencji, 
• sprawne posługiwanie się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, przeglądarką i wyszukiwarkami internetowymi. 

 
Wymagania dodatkowe: 
 

• znajomość ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, 
poz. 1027 z późn. zm.); ustawy z 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696 z późn. zm.); ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., 
poz.217 z późn. zm.), 

• znajomość rozporządzania Ministra Zdrowia z 20.06.2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez 
świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do 
finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U z 2008r., Nr 123 poz. 801 z późn. zm.), 

• znajomość zasad kontraktowania i rozliczeń świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
• wiedza z zakresu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych, 
• doświadczenie w tworzeniu analiz w oparciu o źródła medyczne i finansowo-księgowe w obszarze leczenia szpitalnego lub 

ambulatoryjnego, 
• 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, 
• list motywacyjny i życiorys w języku polskim i angielskim, w którym powinna znaleźć się następująca klauzula: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014, poz. 1182).”, 

• kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe, 
• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności i doświadczenie. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 20.01. 2015 roku na adres: 
 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTM/54/RK/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. 


