Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ogłasza nabór na stanowisko:
Kierownik Działu Standaryzacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej
w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej
-AOTMiT/63/WS/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
Profil funkcji
Pełnienie funkcji Kierownika Działu Standaryzacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej wiąże się głównie z zarządzaniem zespołem oraz bieżącymi
projektami. Głównym obszarem analiz w ramach zadań realizowanych przez Dział będą: 1) zalecenia postępowania klinicznego oraz 2) standardy
organizacyjne udzielania świadczeń zdrowotnych. Specyfika zadań działu wymaga więc od Kierownika umiejętności skutecznego i efektywnego
zarządzania procesem konsultacji eksperckich, procesami analitycznymi, a także szerokiej wiedzy nt. organizacji, funkcjonowania i finansowania
systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Główne obowiązki:

2.
3.

Zarządzanie procesami analitycznymi i konsultacyjnymi mającymi na celu:
a) Wydanie opinii Prezesa AOTMiT w zakresie zaleceń postepowania dotyczącego diagnostyki i leczenia w ramach świadczeń
finansowanych ze środków publicznych;
b) Opracowywanie raportów w sprawie propozycji zmian w zakresie standardów organizacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, w oparciu o:
 Współpracę z instytucjami systemu ochrony zdrowia, zajmującymi się analizą wyrobów medycznych;
 Współpracę z instytucjami systemu ochrony zdrowia, zajmującymi się monitorowaniem jakości świadczeń;
 Analizę danych podażowych;
 Obsługę konsultacji ze świadczeniodawcami, ekspertami klinicznymi i systemowymi, konsultantami krajowymi i
wojewódzkimi;
 Przygotowanie analiz szacujących skutki finansowe prowadzonych zmian;
Udział w pracach koncepcyjnych, projektowych i wdrożeniowych w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
Bieżąca współpraca z podmiotami przekazującymi dane o standardach oraz kosztach świadczeń opieki zdrowotnej;

4.

Koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej;

5.

Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

1.

Wymagane wykształcenie:
Wyższe.
Wymogi formalne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy w jednostce, w której wykonywane były czynności tożsame z podanymi w ogłoszeniu
głównymi obowiązkami, w tym wymagane co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy o charakterze analitycznym;
Doświadczenie w zarządzaniu projektami i/lub zespołami projektowymi;
Znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1793 z późn. zm.);
Znajomość zasad organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia;
Znajomość zasad oceny technologii medycznych zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine (EBM) oraz Health Technology Assessment (HTA);
w tym znajomość wytycznych AOTMiT we wskazanym zakresie;
Znajomość pakietu MS Office;
Nienaganna kultura osobista, doskonała komunikatywność.

Dodatkowe preferowane wymogi:
1.

preferowane wykształcenie z zakresu medycznego/zdrowia publicznego/farmaceutyczne,

2.

inicjatywa w działaniu, dokładność i samodzielność,

3.

umiejętność wystąpień publicznych i prowadzenia prezentacji,

4.

doświadczenie zawodowe w instytucji systemu ochrony zdrowia,

5.

determinacja w realizacji założonych celów oraz umiejętność pracy pod presją czasu,

6.

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;
życiorys kandydata w języku polskim i angielskim, który powinien zawierać następującą klauzulę „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 i angielskim;



kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;



kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;



dokument poświadczający zakres obowiązków tożsamy z głównymi obowiązkami podanymi w ogłoszeniu;



opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe;



opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe.



Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 29.09.2017 roku na adres:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/63/WS/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 zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

