
  
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ogłasza nabór na stanowisko: 

                              Młodszy specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista o profilu „Statystyk”  

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej  
 -AOTMiT/34/WS/18 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 siedziba: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa 

Wymiar etatu: pełny 

Liczba etatów: 2 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

 

Profil funkcji 

Poszukujemy osób, które pragną brać aktywny udział w tworzeniu analiz i raportów dotyczących wybranych obszarów systemu ochrony zdrowia w 

Polsce. 

 

Główne obowiązki: 

 wykonywanie analiz statystycznych na potrzeby opracowań analitycznych; 

 prezentacja danych na wykresach, tabelach; 

 udział w projektowaniu metodyki analiz danych, badań ankietowych. 

Wymagane wykształcenie:  

 Wyższe. 

Wymagania niezbędne: 

 Doświadczenie zawodowe: 

a. w przypadku ubiegania się o stanowisko Młodszego Specjalisty – brak wymagań 

b. w przypadku ubiegania się o stanowisko Specjalisty co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w innej jednostce, w której 

wykonywane były czynności tożsame z oczekiwanym zakresem obowiązków,  

c. w przypadku ubiegania się o stanowisko Starszego Specjalisty co najmniej 4-letnie doświadczenia zawodowego w innej 

jednostce, w której wykonywane były czynności tożsame z oczekiwanym zakresem obowiązków,  

d. w przypadku ubiegania się o stanowisko Głównego Specjalisty co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w innej 
jednostce, w której wykonywane były czynności tożsame z oczekiwanym zakresem obowiązków,  

- 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 statystyki, biostatystyki w stopniu niezbędnym do realizacji zadań; 

 umiejętność syntezy wyników analiz i budowania wniosków/rekomendacji; 

 znajomość programów statystycznych (StatDirect; Statistica, SAS); 

 znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym; 

 umiejętność pracy w zespole; 

 dokładność i odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze statystyką medyczną, biostatystyką lub analizą danych 
sprawozdawczo-rozliczeniowych; 

 mile widziane doświadczenie w projektach badawczych, tworzeniu publikacji naukowych; 

 mile widziana znajomość systemu ochrony zdrowia. 

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 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)”; 

 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; 

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


 opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 18.06.2018 roku na adres: 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/34/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. 


