
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ogłasza nabór na stanowisko: 

  Młodszy specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej”  

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej  
 -AOTMiT/9/WS/18 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 siedziba: ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa 

Wymiar etatu: pełny 

Liczba etatów: 5 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

 

Profil funkcji 

Analiza świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie realizowanych zadań. Przygotowywanie raportów w 

sprawie propozycji zmian w zakresie standardów organizacyjnych poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych, w oparciu o: 

 prace koncepcyjne, projektowe i weryfikację aktualnych doniesień naukowych, 

 współpracę z instytucjami, świadczeniodawcami oraz ekspertami ochrony zdrowia  krajowymi i zagranicznymi. 

 

Główne obowiązki: 

 Weryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych w ramach zadań podejmowanych przez 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, zgodnie z metodyką procesów analitycznych przyjętą w Wydziale,  w tym: 

 współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Agencji w celu uzgadniania, konsultacji oraz prowadzenia wspólnych prac 

nad określonymi zadaniami; 

 współpraca z instytucjami systemu ochrony zdrowia, zajmującymi się analizą wyrobów medycznych; 

 współpraca z instytucjami systemu ochrony zdrowia, zajmującymi się monitorowaniem jakości świadczeń; 

 analiza danych podażowych (w zakresie bieżącego zaopatrzenia  świadczeniodawców w infrastrukturę); 

 koordynacja prac edycyjnych dokumentacji stanowiącej wynik prac (obsługa konsultacji ze świadczeniodawcami, ekspertami 

klinicznymi i systemowymi, konsultantami krajowymi i wojewódzkimi); 

 prezentacja wyników prowadzonych projektów w trakcie spotkań wewnętrznych oraz zewnętrznych zgodnie z dyspozycją 

przełożonych; 

 przygotowanie analiz szacujących skutki finansowe prowadzonych zmian. 

 przygotowywanie raportów oraz dokumentacji towarzyszącej z uwzględnieniem obowiązujących wzorów. 

 Udział w pracach koncepcyjnych, projektowych i wdrożeniowych w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; 

 Bieżąca współpraca z podmiotami przekazującymi dane o standardach oraz kosztach świadczeń opieki zdrowotnej; 

 Prowadzenie bieżącej korespondencji w ramach realizowanych zadań oraz jej archiwizacja zgodnie z wewnętrznymi przepisami Agencji; 

 Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych. 

 

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 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 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 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 regulacji prawnych w zakresie zadań Agencji (ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 tj.)  



 znajomość organizacji, funkcjonowania i finasowania systemu ochrony zdrowia – w zakresie adekwatnym do wnioskowanego stanowiska 

 znajomość podstawowych pojęć i zasad z zakresu medycyny opartej na dowodach (Evidence Based Medicine, EBM) oraz oceny technologii 

medycznych (Health Technology Assessment, HTA), w tym znajomość polskich wytycznych HTA – w zakresie adekwatnym 

do wnioskowanego stanowiska  

 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę przy wykorzystaniu opracowań publikowanych w tym języku 

  znajomość pakietu MS Office, 

 nienaganna kultura osobista, doskonała komunikatywność. 

 

Dodatkowe proponowane umiejętności  

 

 inicjatywa w działaniu, dokładność i samodzielność, 

 zdolność analitycznego myślenia, 

 preferowane wykształcenie: z zakresie zdrowia publicznego, medyczne i pokrewne, ekonomiczne, matematyczno-przyrodnicze,  

 znajomość innych języków obcych niż angielski w stopniu umożliwiającym pracę przy wykorzystaniu opracowań publikowanych w tym języku. 

 

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 2014, poz. 1182 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 28.02.2018 roku na adres: 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/9/WS/18” 

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: (22) 56-67-206. 

 

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/

