Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ogłasza nabór na stanowisko:
Dyrektora Biura Prawnego
AOTMiT/12/BK/19
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
siedziba: ul. Karolkowa 30, 01 - 207 Warszawa

Wymiar etatu: pełny
Liczba etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Dyrektor Biura Prawnego kieruje pracą Biura Prawnego, w tym w szczególności:

odpowiada za organizację i przebieg pracy Biura Prawnego, terminowe i efektywne wykonywanie powierzonych zadań oraz przestrzeganie
przepisów prawa;

organizuje pracę i podział zadań w tym ustala zakresy obowiązków podległych pracowników, w sposób zapewniający efektywną realizację zadań
Biura Prawnego;

określa potrzeby szkoleniowe poszczególnych pracowników, dostosowując potencjał ludzki wydziału do realizowanego profilu zadań;

zapewnia współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Agencji w sprawach realizowanych przez Biuro Prawne;

wykonuje inne zadania zlecone przez Prezesa Agencji.
Do zadań Biura Prawnego należy prowadzenie obsługi prawnej Agencji, w szczególności:

przygotowywanie opinii prawnych z zakresu działania Agencji;

opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych, projektów umów, porozumień oraz innych propozycji zgłoszonych do
zaopiniowania przez komórki organizacyjne Agencji;

udział w negocjacjach i załatwianiu spraw, w których zakres wchodzą kwestie wymagające opinii lub porad prawnych;

analizowanie i przedstawianie propozycji zmian aktów prawnych o charakterze wewnętrznym w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami
lub zmieniającymi się przepisami prawa;

reprezentowanie Agencji lub Prezesa na podstawie pełnomocnictwa przed wszystkimi sądami i urzędami;

wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji.
Wykształcenie: wyższe prawnicze.
Wymagania niezbędne:

uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego;

co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem obsługi prawnej, w tym co najmniej 3–letnie doświadczenie z
prowadzenia obsługi prawnej z zakresu ochrony zdrowia;

minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach z zakresu ochrony zdrowia;

znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań Agencji oraz organizacji systemu opieki zdrowotnej;

sprawne posługiwanie się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, przeglądarką i wyszukiwarkami internetowymi;

znajomość programu LEX.
Wymagania dodatkowe:

umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i gotowość do ciągłego uczenia się;

komunikatywność, samodzielność oraz poczucie odpowiedzialności;

biegła znajomość j. angielskiego.
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 uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego;



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 21.02.2019 roku na adres:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/12/BK/19”
Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: (22) 376–79-58.
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.

