
  
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ogłasza nabór na stanowisko: 

                                            Programisty w Wydziale Informatyki  

 AOTMiT/115/IT/18 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

siedziba: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa 

Wymiar etatu: pełny  

Liczba etatów: 1 
Miejsce wykonywania pracy: Kraków 

 

Główne obowiązki: 

 

• projektowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji na potrzeby komórek organizacyjnych Agencji, 

• opracowywanie i sporządzanie dokumentacji budowanych aplikacji, 

• wsparcie techniczne  wdrażanych rozwiązań informatycznych, 

• wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa oraz Dyrektora Wydziału Informatyki. 

 

Wykształcenie: minimum średnie. 
 

Wymagania niezbędne: 

 

• znajomość języka Python (≥ 3.0 z mile widzianą znajomością 2.7, wraz ze znajomością frameworka Django) lub REST API Framework, 

• bardzo dobra znajomość języka SQL, z głównym naciskiem na MySQL i odpowiadające tej bazie danych biblioteki Python. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 

• mile widziana umiejętność programowania w PHP, 

• znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do zrozumienia piśmiennictwa. 

Naszym pracownikom oferujemy:  

• pracę w sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań organizacji;  

• możliwość rozwoju - pracownikom oferujemy kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje;  

• możliwość awansu zawodowego, zgodnego ze ścieżką kariery zawodowej 

• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;  

• bogaty pakiet socjalny.  

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, 

• 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 realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”, 

• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających 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 07.12.2018 roku na adres: 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/115/IT/18” 

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: (22) 376-79-58. 

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. 

http://www.aotm.gov.pl/

