Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ogłasza nabór na stanowisko:
Programisty w Wydziale Informatyki
-AOTMiT/32/IT/19
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
siedziba: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

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


udział w projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu aplikacji na potrzeby Agencji, w tym rozwiązań służących gromadzeniu, weryfikacji
i analizie dużych zbiorów danych, opracowywanie i sporządzanie dokumentacji budowanych aplikacji,



praca w zespole zajmującym się:
a) utrzymaniem ciągłości funkcjonowania systemów informacyjnych, w tym:

systemów do przekazywania danych,

modułów analitycznych integrujących dane z systemów do przekazywania danych,


innych aplikacji,

b) administrowaniem powyższymi systemami, w tym:

poprawianie błędów programistycznych,


zarządzanie serwerami,

c) administrowaniem bazami danych i utrzymanie procesów ETL:

utrzymanie bazy danych,


gwarantowanie spójności danych i zarządzanie wersjami danych.

Wymagane wykształcenie:


Minimum średnie

Wymagania niezbędne:


znajomość języka SQL,



znajomość HTML5, CSS3,



znajomość języka Python,



znajomość podstaw framework’a Django,



umiejętność przetwarzania i analizy danych,



zdolność analitycznego myślenia,



umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań,



operatywność w działaniach i dyspozycyjność,



znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do zrozumienia piśmiennictwa.

Wymagania dodatkowe:


znajomość systemów operacyjnych Linux/Unix,



znajomość JavaScript,



doświadczenie w zarządzaniu bazami danych (preferencyjnie MySQL),



podstawy programowania w SAS/R lub innym narzędziu statystycznym,



podstawowa wiedza z zakresu nauk statystycznych.

Co oferujemy:


zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;



pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. karta Multisport, ubezpieczenie grupowe, świadczenia socjalne).

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;



opcjonalnie - kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,
a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych
oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej);



opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe;



opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 06.05.2019 roku na adres:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/32/IT/19”
Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: 22-101-47-03.
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.

