
  
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ogłasza nabór na stanowisko: 

Kierownika Działu Analiz i Oceny Świadczeń Opieki Zdrowotnej 

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej  

 -AOTMiT/113/WS/18 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 siedziba: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa 

Wymiar etatu: pełny 
Liczba etatów: 1 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

 

Profil funkcji 

Kierownik Działu Analiz i Oceny Świadczeń Opieki Zdrowotnej zarządza pracą podległych zespołów analitycznych. Odpowiada za organizację i 
podział pracy z wykorzystaniem metodyki zarządzania projektami oraz nadzór merytoryczny nad prowadzonymi pracami. Główny obszar pracy 

Działu stanowi przygotowywanie raportów oceny świadczeń opieki zdrowotnej obejmujące: 

1. przeprowadzanie przeglądów, weryfikację i analizę doniesień naukowych,  

2. analizę danych populacyjnych i kosztowych z zastosowaniem narzędzi statystycznych,  

3. współpracę z ekspertami klinicznymi i systemowymi. 

 

Główne obowiązki 

• Zarządzanie procesami analitycznymi i konsultacyjnymi mającymi na celu opracowanie raportów w sprawie: 

 - kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych, 

- oceny świadczeń opieki zdrowotnej w kontekście zmiany poziomu lub sposobu finansowania, usunięcia danego świadczenia opieki  zdrowotnej z 

wykazu świadczeń gwarantowanych w oparciu o: 

o przegląd i weryfikację aktualnych doniesień naukowych, 

o analizę danych klinicznych, statystycznych i kosztowych z zastosowaniem narzędzi HTA, 

o przegląd rozwiązań w innych krajach. 

• współpraca z instytucjami systemu ochrony zdrowia, ekspertami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi) oraz ośrodkami naukowo-

badawczymi w zakresie realizowanych zadań. 

• współpraca międzynarodowa w zakresie realizowanych zadań. 

• wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji lub Dyrektora Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej. 

 

Wymagane wykształcenie:  

• wyższe. 

Wymagania niezbędne: 

• Doświadczenie zawodowe: 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe 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 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), 

• znajomość zasad organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia, 

• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę przy wykorzystaniu opracowań publikowanych w tym języku, 

• znajomość zasad oceny technologii medycznych zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine (EBM) oraz Health Technology               

Assessment (HTA), w tym znajomość wytycznych AOTMiT, 

• umiejętność przetwarzania i analizy danych, 

• znajomość pakietu MS Office, 

• nienaganna kultura osobista, doskonała komunikatywność. 

 

Wymagania dodatkowe: 

• co najmniej 3-lctnie doświadczenie w wykonywaniu analiz oceny technologii medycznych (HTA), 

• doświadczenie w zarządzaniu projektami i/lub zespołami projektowymi, 

• preferowane wykształcenie z obszaru nauk ścisłych, ekonomicznych lub medycznych, 

• inicjatywa w działaniu, dokładność i samodzielność, 

• umiejętność wystąpień publicznych i prowadzenia prezentacji, 

• determinacja w realizacji założonych celów oraz umiejętność pracy pod presją czasu. 



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; 

• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe; 

• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 20.11.2018 roku na adres: 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/113/WS/18” 

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. 

http://www.aotm.gov.pl/

