Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ogłasza nabór na stanowisko:
Radcy Prawnego w Biurze Prawnym
AOTMiT/71/BPR/17
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:

prowadzenie obsługi prawnej Agencji,

przygotowywanie opinii prawnych z zakresu działania Agencji,

przygotowywanie projektów pism procesowych,

przygotowywanie projektów umów oraz porozumień,
 opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych, projektów umów, porozumień oraz innych propozycji zgłoszonych do
zaopiniowania przez komórki organizacyjne Agencji,
 udzielanie ustnych opinii prawnych,

przygotowywanie projektów zarządzeń Prezesa Agencji,

pomoc w negocjacjach i załatwianiu spraw, w których zakres wchodzą kwestie wymagające opinii prawnych,

informowanie pracowników o zmianach stanu prawnego oraz udostępnianie przepisów prawa w zakresie działalności Agencji,

realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych w Agencji,

analizowanie zewnętrznych projektów aktów prawnych,

w przypadku powzięcia wiadomości, informowanie bezpośredniego przełożonego o powstałych uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa,

współpraca z innymi komórkami Agencji w celu uzgadniania i konsultacji, opiniowania, oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi
zadaniami,

prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Prezesa Agencji,

reprezentowanie Agencji przed sądami oraz innymi organami,

przygotowywanie projektów i prowadzenie rejestru udzielanych przez Prezesa Agencji upoważnień i pełnomocnictw i kontrola ich ważności oraz
ewidencjonowanie wygasłych lub cofniętych pełnomocnictw,

wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej, wynikających z odrębnych przepisów,

wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura Prawnego bądź Prezesa Agencji.
Wykształcenie: wyższe prawnicze.
Wymagania niezbędne:
 uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego,
 znajomość w zakresie zadań Agencji następujących aktów prawnych:
- 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.) w zakresie dotyczącym zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz zasad funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia;
- ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

znajomość następujących aktów prawnych:
o
- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.1764),
o
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
o
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz.1666 z późn. zm.),
o
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.),
o
- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 1822 z późn. zm.),
o
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922),

sprawne posługiwanie się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, przeglądarką i wyszukiwarkami internetowymi,

znajomość programu LEX.
Wymagania dodatkowe:

doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną w ramach zawodu radcy prawnego/adwokata,

umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i gotowość do ciągłego uczenia się,

komunikatywność, samodzielność oraz poczucie odpowiedzialności,

znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym.
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, uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego i doświadczenie zawodowe,

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.),

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 11.10.2017 roku na adres:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/71/BPR/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.

