
  
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ogłasza nabór na stanowisko: 

    Dyrektora Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej - AOTMiT/35/BK/17 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
 siedziba: ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa 

Wymiar etatu: pełny  

Liczba etatów: 1 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

 

Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej kieruje pracą Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, w tym w szczególności: 

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

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

 zapewnia rozwój kadr Wydziału realizując procedury awansowania, nagradzania, karania oraz nawiązywania i rozwiązywania stosunków 

pracy, 

 zapewnia współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Agencji w sprawach realizowanych przez Wydział, 

 wykonuje inne zadania zlecone przez Prezesa Agencji. 
 

Będąc odpowiedzialny za realizację zadań Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, w tym w szczególności za: 

 analizę świadczeń gwarantowanych w poszczególnych  zakresach lub rodzajach pod kątem taryfikacji oraz zasadności dalszego ich 
finansowania ze środków publicznych, 

 analizę danych kosztowych, statystycznych lub klinicznych pod kątem bieżącej weryfikacji wykazów świadczeń gwarantowanych i 
taryfikacji, 

 realizowanie w ramach innych zadań zleconych przez Ministra Zdrowia prac w zakresie opracowywania propozycji zmian dotyczących 
kryteriów klinicznych, organizacji oraz finansowania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, 

 realizację zadań ustawowych w zakresie zaleceń postępowania dotyczącego diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze 
środków publicznych (art. 11 ust. 3 i 4 ustawy), 

 realizację prac nad opracowywaniem wytycznych oceny technologii medycznych w zakresie zadań realizowanych  przez Wydział 

Świadczeń Opieki Zdrowotnej, 

 współpracę z instytucjami systemu ochrony zdrowia, ekspertami zewnętrznymi oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w zakresie zadań 
realizowanych przez Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, 

 współpracę międzynarodową w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej. 

 
Wykształcenie:  wyższe. 

 

Wymagania niezbędne: 

 co najmniej 10-letni staż pracy, w tym minimum roczne doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji 

publicznej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, 

 doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim w tym umiejętność planowania i organizowania pracy podległego Zespołu, 

 biegła znajomość języka angielskiego, 

 doświadczenie w dziedzinach związanych z oceną technologii medycznych (HTA), 

 znajomości zasad funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. 
 

Wymagania dodatkowe: 

 preferowane wykształcenie  medyczne/ farmaceutyczne, 

 znajomość innych języków obcych poza j. angielskim, 

 determinacja w realizacji założonych celów oraz umiejętność pracy pod presją czasu, 

 doświadczenie w zarządzaniu projektami, 

 wysokie zdolności analityczne. 

 

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, 

 list motywacyjny i życiorys w języku polskim i angielskim, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.), 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,  

 opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe, 

 opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe. 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 02.06.2017 roku na adres: 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/35/BK/17” 

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/

