
  
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ogłasza nabór na stanowisko: 
Młodszego specjalisty w Dziale Komunikacji Społecznej w Biurze Prezesa 

 -AOTMiT/65/BP/15 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

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

Wymiar etatu: pełny 
Liczba etatów: 1 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 
Główne obowiązki: 
 

• współpraca przy opracowywaniu strategii komunikacji ze świadczeniodawcami przy opracowywaniu taryf świadczeń oraz 
standardu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, w tym organizowanie spotkań, szkoleń i warsztatów; 

• współpraca przy opracowywaniu strategii komunikacji z interesariuszami Agencji, w tym organizacjami pacjenckimi w 
zakresie taryfikacji  i oceny świadczeń opieki zdrowotnych; 

• przygotowywanie informacji do publikacji w zakresie obwieszczeń Prezesa Agencji dotyczących ustalenia taryfy 
świadczeń; 

• organizowanie szkoleń i warsztatów w zakresie zadań realizowanych przez Agencję, w zakresie taryfikacji świadczeń; 
• przygotowywanie materiałów i działań promujących współpracę pomiędzy Agencją a świadczeniodawcami w zakresie 

pozyskiwania danych niezbędnych do określania taryfy świadczeń; 
• gromadzenie i przekazywanie podmiotom zewnętrznym informacji o działalności ustawowej Agencji, w zakresie 

taryfikacji świadczeń; 
• prowadzenie bazy materiałów informacyjnych o metodologii taryfikacji świadczeń, zasad ustalania taryfy świadczeń oraz 

innej działalności ustawowej Agencji związanej z taryfikacją świadczeń; 
• redagowanie treści zamieszczonych na stronie internetowej Agencji, w zakresie taryfikacji; 
• prowadzenie bazy świadczeniodawców współpracujących z Agencją w zakresie przekazywania danych kosztowych. 

 
Wykształcenie:  wyższe. 
 
Wymagania niezbędne: 
 

• znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;  
• znajomość zagadnień dotyczących gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

i sposobu ich taryfikowania; 
• kreatywność, operatywność w działaniach i dyscyplinarność; 
• biegła obsługa pakietu MS Office. 

 
Wymagania dodatkowe: 
 

• pasja, zaangażowanie w wykonywaną pracę, chęć rozwoju i podnoszenia umiejętności; 
• odpowiedzialność za powierzone działania, dokładność i skrupulatność; 
• ukierunkowanie na realizację celów, umiejętność planowania i zarządzania czasem; 
• znajomość języka angielskiego.  

 
Wymagane dokumenty: 

• wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie 
http://www.aotm.gov.pl w zakładce ’’Praca”; 

• kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
• życiorys kandydata w języku polskim ( z dopiskiem „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 z późn. zm.”); 

• list motywacyjny w języku polskim. 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 26.11.2015 roku na adres: 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/65/BP/15” 

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: (22) 56-67-206. 
Inne informacje. 

• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji).  

• Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.  
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 


