Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ogłasza nabór na stanowisko:
Dyrektora w Wydziale Informatyki
-AOTMiT/42//BK/20
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:
•

kierowanie Wydziałem Informatyki,

•

ustalanie właściwej organizacji pracy i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Wydziału,

•

określanie zakresu obowiązków pracowników,

•

sprawowanie nadzoru nad zgodnym z przepisami i terminowym wykonywaniem obowiązków przez pracowników oraz nad przestrzeganiem
porządku i dyscypliny pracy,

•

nadzór nad bezpieczeństwem danych elektronicznych,

•

nadzór nad realizacją projektów informatycznych,

•

nadzór nad koordynacją działań rozwojowych i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w Agencji,

•

tworzenie strategii rozwoju usług i technologii IT oraz proponowanie nowych rozwiązań,

•

wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia rozwiązań informatycznych na potrzeby komórek organizacyjnych Agencji,

•

znajomość nowoczesnych praktyk i rozwiązań IT w obszarze sprzętu, systemów i aplikacji serwerowych oraz sieciowych,

•

optymalizacja wykorzystania systemów informatycznych w Agencji,

•

monitorowanie rynku IT pod kątem zastosowania najlepszych rozwiązań z tej dziedziny w Agencji,

•

przygotowywanie i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych na potrzeby Agencji w zakresie teleinformatyki,

•

przeprowadzanie optymalizacji wykorzystania systemów informatycznych i innych zasobów,

•

definiowanie standardów i procedur obsługi technicznej IT,

•

tworzenie, rozliczanie i kontrola budżetu informatycznego,

•

przygotowywanie oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji,

•

współpraca z innymi komórkami Agencji w celu uzgadniania i konsultacji, pozyskiwania informacji, opiniowania, oraz prowadzenia
wspólnych prac nad określonymi zadaniami,

•

wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Zastępcę Prezesa Agencji.

Wymagane wykształcenie:
•

Wyższe za zakresu informatyki.

Wymagania niezbędne:
•

Doświadczenie zawodowe:
✓ co najmniej 10 lata doświadczenia zawodowego,
- 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 w administrowaniu siecią, praktyczna znajomość zagadnień środowiska sieciowego i bezpieczeństwa sieci,

•

doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej,

•

doświadczenie w zarządzaniu serwerami baz danych (MySQL lub PostgreSQL),

•

znajomość języków programowania (Python, C++ lub PHP),

•

umiejętność tworzenia i zarządzania serwisami www (dobra znajomość XHTML oraz CSS),

•

doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych,

•

zdolność analitycznego myślenia,

•

umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań,

•

nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych,

•

umiejętność podejmowania decyzji i samodzielność,

•

znajomość procesów zamówień publicznych,

•

umiejętność prowadzenia negocjacji,

•

umiejętność organizowania pracy i zarządzania podległymi zespołami pracowników,

•

operatywność w działaniach i dyspozycyjność,

•

znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do zrozumienia piśmiennictwa.

Co oferujemy:
•

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

•

pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. karta sportowa, ubezpieczenie grupowe),

•

pracę w zgranym zespole specjalistów.

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 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 30.09.2020 roku na adres:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2,
00-032 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/42/BK/20”
lub mailowo na adres: rekrutacja@aotm.gov.pl, z dopiskiem w temacie maila „oferta pracy AOTMiT/42/BK/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.
•
Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez AOTMiT
znajduje się w zakładce PRACA.

