Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ogłasza nabór na stanowisko:
Młodszego Specjalisty / Specjalisty
w Biurze Księgowości
-AOTMiT/123/BKS/18
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
siedziba: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Wymiar etatu: pełny „na zastępstwo”
Liczba etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
•
•
•
•
•

kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;
ujmowanie operacji w księgach rachunkowych (faktury, wyciągi bankowe);
współudział w pracach nad zamknięciem miesiąca;
sporządzanie sprawozdań oraz analiz na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne;
prowadzenie rejestrów umów, faktur oraz wniosków o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykształcenie:
• Wyższe.
Wymagania niezbędne:
• Doświadczenie zawodowe:
- w przypadku ubiegania się o stanowisko Młodszego Specjalisty: brak wymagań.
- w przypadku ubiegania się o stanowisko Specjalisty co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w innej jednostce, w której
wykonywane były czynności zbliżone z podanymi w ogłoszeniu głównymi obowiązkami.
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.
•
znajomość Ustawy o rachunkowości;
•
znajomość Ustawy o finansach publicznych;
•
znajomość Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej AOTMiT;
•
dobra obsługa programów Microsoft Office (Word i Excel).
Wymagania dodatkowe:
•
wykształcenie z zakresu rachunkowości;
•
doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
•

znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Co oferujemy:
•
•
•
•

szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego;
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. karta sportowa, ubezpieczenie grupowe);
pracę w zgranym zespole.

Przebieg rozmowy rekrutacyjnej:
Pytania z zakresu księgowości ogólnej, sprawozdawczości finansowej oraz zasad panujących w sektorze finansów publicznych w oparciu o przywołane akty
prawne.
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, który powinien zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, moich danych osobowych, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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)”;
•
list motywacyjny w języku polskim;
•
kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
•
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w przypadku aplikacji na stanowisko Specjalisty;
•
opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe;
•
opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności.

UWAGA
Po ewentualnym wyborze kandydata na dane stanowisko, przed zawarciem umowy o pracę złożenie deklaracji, że kandydat, jego małżonek, zstępni i
wstępni w linii prostej oraz osoby, z którymi kandydat pozostaje we wspólnym pożyciu:
a)
b)
c)
d)
e)

nie są członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania lub obrotu lekiem, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem medycznym;
nie są członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
doradztwa związanego z refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych;
członkami organów spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji prowadzących działalność, o której mowa w pkt a i b;
nie posiadają akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących działalność, o której mowa w pkt a i b, oraz udziałów w
spółdzielniach prowadzących działalność, o której mowa w pkt a i b;
nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w pkt a i b.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 28.12.2018 roku na adres:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/123/BKS/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.

