Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ogłasza nabór na stanowisko:
Młodszy specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista
o profilu „Analityk ds. farmakoekonomiki/ekonomiki zdrowia/ekonometrii”
w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej
-AOTMiT/19/WS/18
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
siedziba: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Wymiar etatu: pełny
Liczba etatów: 5
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:



Opracowywanie analiz wpływu na budżet (BIA) oraz analiz ekonomicznych technologii medycznych i rozwiązań systemowych w systemie
ochrony zdrowia.
Konstruowanie modeli ekonomicznych w programie MS Excel i TreeAge Pro.

Wymagane wykształcenie:


Wyższe na kierunkach: matematyka, statystyka, ekonomia, ekonometria lub pokrewne.

Wymagania niezbędne:


Doświadczenie zawodowe:
o

w przypadku ubiegania się o stanowisko Młodszego Specjalisty – brak wymagań

o

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

o

- 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,



bardzo dobra znajomość MS Excel wraz z Visual Basic,



znajomość wytycznych AOTMiT w zakresie przeprowadzania analizy ekonomicznej/ BIA oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia o
„minimalnych wymaganiach”;



wysokie zdolności analityczne;



odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu zadań;



umiejętność pracy w zespole;



dobra organizacja czasu pracy,



umiejętność pracy pod presją.

Wymagania dodatkowe:
 znajomość programu TreeAge Pro
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 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 2016, poz. 922 z późn. zm.)”;
list motywacyjny w języku polskim;



kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;



kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w przypadku aplikacji na stanowisko Specjalisty, Starszego specjalisty,
Głównego specjalisty;



dokument poświadczający zakres obowiązków tożsamy z głównymi obowiązkami podanymi w ogłoszeniu - przy ubieganiu się o stanowisko
Specjalisty, , Starszego specjalisty, Głównego specjalisty;



opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe;





opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 10.05.2018 roku na adres:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/19/WS/18”
Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: (22) 376–79-04.
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.

