
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ogłasza nabór na stanowisko: 

  Referent / Starszy referent / Młodszy specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista  

o profilu „Analityk danych” 

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej  

 -AOTMiT/82/WS/18 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 siedziba: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa 

Wymiar etatu: pełny 

Liczba etatów: 9 
Miejsce wykonywania pracy: Chełm 

Główne obowiązki: 

Osoba zatrudniona na stanowisku analityka zajmować się będzie przede wszystkim: 

 prowadzeniem analiz statystycznych i obliczeniami wskaźników na bazie danych klinicznych i kosztowych, budowaniem modeli 
statystycznych, 

 tworzeniem statystyk, analiz porównawczych i weryfikacją danych klinicznych i kosztowych uzyskiwanych od poszczególnych 

świadczeniodawców, 

 określaniem metod i wielkości oraz doborem próby danych niezbędnych do ustalenia kosztów i warunków realizacji świadczeń, 

 opracowywaniem propozycji zmian dotyczących organizacji oraz finansowania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, 

 przygotowywaniem zestawień raportów oraz dokumentacji towarzyszącej z uwzględnieniem obowiązujących wzorów, 

 współdziałaniem w realizacji zadań z pozostałymi członkami zespołu projektowego oraz ekspertami zewnętrznymi i instytucjami ochrony 
zdrowia, 

 a także innymi zadaniami zleconymi przez przełożonych. 

 

Wymagane wykształcenie: 

 średnie w przypadku ubiegania się o stanowisko Referenta / Starszego referenta; 

 wyższe  w przypadku ubiegania się o stanowisko Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego Specjalisty. 

Wymagania niezbędne: 

 Doświadczenie zawodowe: 

a) w przypadku ubiegania się o stanowisko Młodszego Specjalisty, Referenta,  – brak wymagań; 

b) w przypadku ubiegania się o stanowisko Specjalisty, Starszego referenta 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 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, 

Od osób zainteresowanych pracą na stanowisku analityka oczekujemy: 

 umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i analizy informacji, 

 inicjatywy i chęci poszukiwania nowych rozwiązań, 

 samodzielności i umiejętności rozwiązywania problemów, 

 umiejętności ustalania priorytetów wykonywanych zadań, 

 operatywności w działaniach i dyspozycyjności, 

 biegłej obsługi programu Excel. 

Wymagania dodatkowe: 

 znajomość języka angielskiego albo innego języka obcego w zakresie niezbędnym do zrozumienia piśmiennictwa, 

 znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, kontraktowania i rozliczania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 

 znajomość zagadnień dotyczących świadczeń kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także zasad ich rozliczania, 

 doświadczenie zawodowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych albo w instytucji związanej z systemem opieki zdrowotnej,  

 mile widziane doświadczenie w zakresie zarządzania projektem oraz zasobami ludzkimi, 

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

Technology Assessment (HTA), w tym znajomość wytycznych HTA. 



 

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 w przypadku aplikacji na stanowisko Starszego referenta, Specjalisty, 
Starszego specjalisty, Głównego specjalisty; 

 opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe; 

 opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 05.09.2018 roku na adres: 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/82/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. 


