
  
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ogłasza nabór na stanowisko: 

Konsultant 

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej  

 -AOTMiT/65/WS/18 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 siedziba: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa 

Wymiar etatu: pełny 
Liczba etatów: 1 

Miejsce wykonywania pracy: Kraków 

 

Główne obowiązki: 

Osoba zatrudniona na stanowisku Konsultanta zajmować się będzie przede wszystkim: 

• wsparciem Prezesa Agencji w zakresie prowadzenia projektów związanych z analizą skuteczności adekwatności i efektywności kosztowej 

udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, 

• wsparciem w zakresie analizy systemów finansowo-księgowych i medycznych funkcjonujących w podmiotach leczniczych i wypracowaniem 

metodyki pozyskiwania jednorodnych danych kliniczno-kosztowych, 

• wsparciem w zakresie analizy systemów finansowo-księgowych i medycznych funkcjonujących w podmiotach leczniczych i wypracowaniem 

metodyki ujednolicenia sprawozdawczości finansowo-księgowej, 

• wsparciem w zakresie współpracy ze świadczeniodawcami przekazującymi dane kliniczne oraz dane o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej, 

w tym audyt i szkolenia, 

• proponowaniem strategii w zakresie optymalizacji wykonywanych w Agencji zadań oraz w oparciu o wyniki analiz przygotowywanych przez 

Agencję, 

• współpracą z zewnętrznymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi z powyższych zakresach. 

 

Wymagane wykształcenie:  

• wyższe. 

Wymagania niezbędne: 

• Doświadczenie zawodowe: 

- co najmniej 8-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, 

• bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwłaszcza w zakresie sprawozdawczości, rozliczania i finansowania 

świadczeń szpitalnych,  

• zdolność analitycznego myślenia, 

• umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań, 

• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych, 

• umiejętność podejmowania decyzji i samodzielność,  

• operatywność w działaniach i dyspozycyjność. 

Wymagania dodatkowe: 

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

• udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów, 

• udokumentowane doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w podmiotach leczniczych, 

• wiedza z zakresu finansów w podmiotach leczniczych, 

• wiedza w zakresie rachunku kosztów w podmiotach leczniczych, 

• umiejętność przetwarzania i analizy danych. 

 

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; 

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


• 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 14.08.2018 roku na adres: 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/65/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. 


