Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ogłasza nabór na stanowisko:
Kierownika Działu Refundacji
w Wydziale Oceny Technologii Medycznych
-AOTMiT/76/OT/18
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
siedziba: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Wymiar etatu: pełny
Liczba etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:


organizowanie, nadzór i realizacja prac Działu nad opracowywaniem analiz weryfikacyjnych, o których mowa w art. 35 ustawy o
refundacji, w zakresie refundacji aptecznej,



organizowanie, nadzór i realizacja prac nad opracowywaniem i aktualizacją wzorów dokumentacji oraz procedur w zakresie zadań Działu,




przedkładanie Prezesowi Agencji zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności podległych bezpośrednio pracowników Działu,
sprawowanie nadzoru nad zgodnymi z przepisami i terminowym wykonywaniem obowiązków przez pracowników Działu oraz nad
przestrzeganiem porządku, bezpieczeństwa i dyscypliny pracy,
planowanie polityki kadrowej w Dziale. Okresowa ocena pracowników Działu oraz podejmowanie działań w sprawach dotyczących
systemu motywowania pracowników Działu.
wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa, Dyrektora Wydziału Oceny Technologii Medycznych.




Wykształcenie: wyższe z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Wymagania niezbędne:


staż pracy:
- co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego, wymagane co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy o charakterze analitycznym w
obszarze analiz oceny technologii medycznych (HTA),
przy czym 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.


doświadczenie na stanowisku kierowniczym,



znajomość regulacji prawnych1 w zakresie zadań Agencji, jak i refundacji produktów leczniczych,



znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 wiedza z zakresu Evidence Based Medicine (EBM) oraz Health Technology Assessment (HTA), potwierdzone odpowiednimi kursami,
 umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań,
 operatywność w działaniach i dyspozycyjność,
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
Wymagania dodatkowe:

doświadczenie w zarządzaniu projektami i/lub zespołami projektowymi,

zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego,


biegła obsługa pakietu Microsoft Office,



znajomość innych języków obcych niż angielski.

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,

kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

życiorys kandydata w języku polskim lub angielskim; życiorys kandydata w języku polskim 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)”,

opcjonalnie – list motywacyjny w języku polskim lub angielskim,
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1510), w szczególności Rozdział 1a oraz art. 31n;
2) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz.U. 2017 poz. 1844 z późn. zm.)
1



opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe,



opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe.

ŻYCIORYS/CV, KWESTIONARIUSZ, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
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 27.08.2018 roku na adres:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/76/OT/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.

