Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ogłasza nabór na stanowisko:
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji.
AOTMiT/15/WT/16
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
siedziba: ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa

Wymiar etatu: pełny
Liczba etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
•
opracowywanie propozycji zmiany lub modyfikacji sposobu finansowania świadczeń w danym zakresie lub rodzaju, w tym
opracowywanie propozycji zmiany lub modyfikacji grup JGP pod kątem usunięcia, połączenia lub wydzielenia nowych grup świadczeń,
•
analiza świadczeń gwarantowanych w danym zakresie lub rodzaju pod kątem zasadności dalszego ich finansowania ze środków
publicznych,
•
udział w pracach nad określeniem albo zmianą warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,
•
gromadzenie, weryfikacja danych oraz przygotowywanie analiz niezbędnych do określania i bieżącej aktualizacji taryfy świadczeń,
•
obliczenia wskaźników statystycznych na podstawie danych uzyskanych od świadczeniodawców oraz podmiotów zobowiązanych do
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej,
•
poszukiwanie informacji o realizacji oraz poziomie i sposobie finansowania świadczeń gwarantowanych w innych krajach,
•
współpraca międzynarodowa w zakresie metodyki zbierania kosztów i ustalania taryf,
•
współpraca z ekspertami zewnętrznymi oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w zakresie objętym zadaniami Wydziału Taryfikacji,
•
udział w pracach nad opracowywaniem propozycji i bieżąca aktualizacja metodyki taryfikacji świadczeń,
•
opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o zasadach ustalania taryfy świadczeń,
•
prowadzenie bieżącej korespondencji w ramach realizowanych zadań oraz jej archiwizacja zgodnie z wewnętrznymi przepisami Agencji,
•
inne zadania zlecone przez przełożonych.
Wykształcenie: wyższe.
Wymagania niezbędne:
•
w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty co najmniej 2-letni udokumentowany staż pracy w innej jednostce, w której
wykonywane były czynności tożsame z podanymi w ogłoszeniu głównymi obowiązkami,
•
w przypadku ubiegania się o stanowisko starszego specjalisty co najmniej 4-letni udokumentowany staż pracy w innej jednostce, w której
wykonywane były czynności tożsame z podanymi w ogłoszeniu głównymi obowiązkami,
•
w przypadku ubiegania się o stanowisko głównego specjalisty co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy w innej jednostce, w której
wykonywane były czynności tożsame z podanymi w ogłoszeniu głównymi obowiązkami,
•
znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.
2015 poz. 581 z późń. zm.),
•
bardzo dobra, weryfikowalna znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
•
bardzo dobra, weryfikowalna znajomość zagadnień dotyczących gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,
•
bardzo dobra, weryfikowalna znajomość zagadnień dotyczących świadczeń kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także
zasad ich rozliczania,
•
zdolność analitycznego myślenia,
•
umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań,
•
operatywność w działaniach i dyspozycyjność,
•
biegła obsługa pakietu Microsoft Office,
•
znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do zrozumienia piśmiennictwa i prowadzenia korespondencji.
Wymagania dodatkowe:
•
preferowane wykształcenie z obszaru nauk ścisłych, nauk ekonomicznych lub nauk medycznych,
•
wiedza z obszaru systemu jednorodnych grup pacjentów,
•
doświadczenie zawodowe w podmiocie wykonującym działalność leczniczą i udzielającym świadczeń zdrowotnych lub w podmiocie
zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub w jednostce nadzorowanej lub podległej
Ministrowi Zdrowia,
•
wiedza w zakresie rachunku kosztów w podmiotach leczniczych,
•
wiedza z zakresu EBM i HTA,
•
wiedza z zakresu nauk statystycznych,
•
znajomość jednego z programów statystycznych (Statistica, SAS, SPSS, R),
•
umiejętność przetwarzania i analizy danych,
•
znajomość innego niż angielski języka obcego w zakresie niezbędnym do zrozumienia piśmiennictwa i prowadzenia korespondencji.
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,
•
dokument poświadczający zakres obowiązków wykonywanych w poprzednich miejscach pracy tożsamy z głównymi obowiązkami
podanymi w ogłoszeniu - przy ubieganiu się o stanowisko Specjalisty, Starszego specjalisty, Głównego specjalisty,
•
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 2014, poz. 1182 z późn. zm.),
•
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
•
opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe,
•
opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 11.03.2016 roku na adres:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/15/WT/16”
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 zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

