Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ogłasza nabór na stanowisko:
Młodszego Specjalisty / Specjalisty/ Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty
w Biurze Prezesa w Dziale Analiz i Strategii
-AOTMiT/14/BP/20
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
siedziba: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

Wymiar etatu: pełny „na zastępstwo”
Liczba etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Naszym pracownikom oferujemy:
•

pracę w instytucji, która ma realny wpływ na kształtowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce;

•

wynagrodzenie zgodne z doświadczaniem zawodowym i kompetencjami;

•

możliwość awansu, zgodnie ze ścieżka kariery i regulaminem Agencji;

•

systematyczny rozwój zawodowy oraz udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych;

•

zdobywanie wiedzy w gronie profesjonalistów, posiadających szeroką wiedzę o systemie ochrony zdrowia;

•

pakiet socjalny dla pracownika i jego rodziny.

Główne obowiązki:
•

Przygotowywanie analiz, prowadzenie projektów analitycznych związanych z zadaniami realizowanymi przez Dział oraz prezentowanie
wyników przeprowadzonych ocen i analiz w formie bezpośredniej prezentacji podczas spotkań lub w formie publikacji lub posterów;

•

Przygotowywanie projektów rekomendacji Prezesa AOTMiT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

•

Przygotowywanie projektów obwieszczeń Prezesa AOTMiT o taryfie świadczeń gwarantowanych, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa;

•

Przygotowywanie projektów opinii Prezesa AOTMiT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

•

Prowadzenie korespondencji w ramach realizowanych zadań, w tym korespondencji zagranicznej;

•

Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi AOTMiT w ramach realizowanych zadań;

•

Realizacja innych zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego dla Działu Analiz i Strategii Biura Prezesa AOTMiT.

Wymagane wykształcenie:
•

Wyższe – preferowane kierunki: medyczne, farmaceutyczne lub inne związane z ochroną zdrowia (w szczególności: zdrowie publiczne),
ekonomiczne, matematyczne z innych nauk ścisłych lub pokrewne.

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 zbliżone 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 zbliżone z oczekiwanym zakresem obowiązków,

d) w przypadku ubiegania się o stanowisko Głównego Specjalisty co najmniej 5-letnie doświadczenia zawodowego w jednostce, w której wykonywane
były czynności zbliżone 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 przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1737 z późn. zm.), w tym w szczególności zapisów dotyczących:
• wydawania rekomendacji Prezesa AOTMiT (w trybie przewidzianym art. 31a-h oraz art. 48aa ww. Ustawy );
• wydawania obwieszczeń Prezesa AOTMiT o taryfie świadczeń gwarantowanych (zgodnie z art. 31lb ww. Ustawy);
• wydawania opinii Prezesa AOTMiT (zgodnie z art. 47f oraz art. 48a ww. Ustawy);
• przygotowywania ocen i analiz (w trybie art. 31 n ust. 5 ww. Ustawy);

• Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784 z późn. zm.), w tym w szczególności zapisów dotyczących:
• wydawania rekomendacji Prezesa AOTMiT (zgodnie z art. 35 oraz art. 39 ww. Ustawy);
• przygotowywania ocen i analiz (zgodnie z art. 15, art. 33 oraz art. 40 ww. Ustawy);
• Znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce;
• 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 wytycznych opublikowanych przez AOTMiT;
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę przy wykorzystaniu opracowań publikowanych w tym języku oraz
podstawową komunikację i prowadzenie korespondencji.
Wymagania dodatkowe:
• Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania i formułowania wniosków;
• Kreatywność, umiejętność wyjścia poza schemat, szerokie spojrzenie na rozwiązywany problem;
• Skrupulatność, gotowość do ciągłego uczenia się;
• Zaradność, umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy;
• Sprawne posługiwanie się pakietem MS Office, w tym w szczególności arkuszem kalkulacyjnym Excel i edytorem tekstu Word i Power Point.
• Doświadczenie i umiejętności w zakresie prowadzenia badań naukowych, budowania kwestionariuszy, wyszukiwania informacji medycznych oraz
przeszukiwania baz informacji medycznych, itp., a także znajomość innych niż angielski języków obcych w stopniu umożliwiającym pracę przy
wykorzystaniu opracowań publikowanych w tym języku będą dodatkowym atutem.
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 i angielskim, 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 i angielskim;

•

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

•

kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w przypadku aplikacji na stanowisko Specjalisty, Starszego specjalisty,
Głównego specjalisty (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 15.06.2020 roku na adres:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2,
00-032 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/14/BP/20”
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.

