Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ogłasza nabór na stanowisko:
Młodszy specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Analiz Świadczeń Gwarantowanych w Biurze Prezesa
o profilu „Programista analityk baz danych”-AOTMiT/22/BP/17
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:


Realizowanie prac programistycznych w bieżących oraz nowych projektach związanych z bazami danych SQL,



Wsparcie dla zespołu analitycznego przy generowaniu raportów i zestawień analitycznych,



Bieżąca administracja systemów - normalizacja danych, optymalizacja importu itp.,



Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wykształcenie: wyższe.
Wymagania niezbędne:


Bardzo dobra praktyczna znajomość SQL w tym umiejętność optymalizacji zapytań,



Dobra znajomość zagadnień związanych z bazami i hurtowniami danych,



Biegłe posługiwanie się programem MS Excel,



Doświadczenie zawodowe:
o

w przypadku ubiegania się o stanowisko Specjalisty co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w innej jednostce w której
wykonywane były czynności tożsame z oczekiwanym zakresem obowiązków,

o

w przypadku ubiegania się o stanowisko Starszego Specjalisty co najmniej 4-letnie doświadczenia zawodowego w innej
jednostce w której wykonywane były czynności tożsame z oczekiwanym zakresem obowiązków,

o

w przypadku ubiegania się o stanowisko Głównego Specjalisty co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w innej
jednostce w której wykonywane były czynności tożsame z oczekiwanym zakresem obowiązków,

przy czym przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, okresy wykonywania umów
cywilnoprawnych, okresy prowadzenia działalności gospodarczej, okresy odbywania staży lub praktyk,


Nienaganna kultura osobista, doskonała komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:


Inicjatywa w działaniu, dokładność i samodzielność,



Umysł ścisły, z wysoką zdolność analitycznego myślenia,



Preferowane wykształcenie informatyka, matematyka, statystyka lub pokrewne,



Preferowana praktyczna znajomość przynajmniej jednego z narzędzi analitycznych – preferowany SAS,



Preferowana biegła znajomość języka VBA,



Preferowana dobra 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”,


Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;



Życiorys kandydata w języku polskim;



List motywacyjny w języku polskim;



Opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe;



Opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 04.04.2017 roku na adres:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/22/BP/17”
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.

