
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ogłasza nabór na stanowisko: 

Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty  

o profilu „Farmaceuta”  

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej 

-AOTMiT/51/WS/21 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

siedziba: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

Wymiar etatu: pełny 
Liczba etatów: 1 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

Oferujemy  elastyczne warunki pracy, uwzględniające możliwość pracy zdalnej i zadaniowego czasu pracy (praca zdalna, home office), zgodnie 

z zapisami regulaminu pracy obowiązującego w AOTMiT. 

W związku z rosnącym stopniem złożoności realizowanych procesów analitycznych poszukujemy pracowników gotowych do rozwoju i zdobycia 

kompetencji z zakresu oceny technologii medycznych (lekowych i nielekowych). 

Profil funkcji: 

Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym farmaceutycznym (magister farmacji), która będzie zajmowała się gromadzeniem oraz analizą 

danych klinicznych i statystycznych w zakresie technologii lekowych i nielekowych. Integralną częścią obowiązków poszukiwanego pracownika 

będzie również przygotowywanie raportów oceny technologii medycznych w procesie przeglądu i weryfikacji aktualnych doniesień naukowych. 

Główne obowiązki:  

Realizacja wybranych działań analitycznych zgodnych z profilem kompetencji kandydata w ramach zadań podejmowanych przez Wydział Świadczeń 

Opieki Zdrowotnej, zwanym dalej „Wydziałem”. 

Zadania Wydziału obejmują w szczególności: 

• realizacja działań analitycznych w ramach zadań podejmowanych przez Wydział, zgodnie z wytycznymi procesów analitycznych oraz 

procedurami operacyjnymi, 

• opracowywanie i weryfikacja analiz klinicznych z zastosowaniem narzędzi HTA (ang. Health Technology Assessment) w zakresie produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

• przygotowywanie raportów analitycznych w sprawie oceny nowych technologii medycznych (lekowych i nielekowych) w aspekcie ich 

kwalifikacji jako świadczeń gwarantowanych, 

• weryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych pod względem ich skuteczności, 

bezpieczeństwa i zgodności z wytycznymi praktyki klinicznej, w aspekcie zmiany technologii medycznych, zmiany poziomu lub sposobu 

finasowania, lub usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych, 

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

zakresie realizowanych zadań, 

• inicjowanie, wspieranie i prowadzenie analiz oraz badań naukowych i prac rozwojowych zakresie oceny technologii medycznych oraz 

sporządzenie oceny założeń do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, 

• ocena aktualnych warunków realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym opracowywanie raportów w sprawie propozycji zmian w zakresie 

standardów organizacyjnych poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie ze zleceniem 

Ministra Zdrowia. 

Wymagane wykształcenie: 

• Wyższe na kierunku farmacja. 

Wymagania niezbędne: 

• Doświadczenie zawodowe: 

 

✓ w przypadku ubiegania się o stanowisko Starszego Specjalisty co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w jednostce, w której 

wykonywane były czynności zbliżone z oczekiwanym zakresem obowiązków podanych w ogłoszeniu, 

✓ w przypadku ubiegania się o stanowisko Głównego Specjalisty co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w jednostce, w której wykonywane 

były czynności zbliżone z zakresem obowiązków wynikających z zadań Wydziału podanych w ogłoszeniu, w tym weryfikowalne doświadczenie 

zawodowe w zarządzaniu projektami lub zespołem projektowym,  

- 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 zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz znajomość przepisów: 

✓ ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974), 



✓ ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 523), 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

• wiedza w zakresie Evidence Based Medicine (EBM), 

• bardzo dobra umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

 

Wymagania dodatkowe: 

• mile widziana: 

✓ znajomość zagadnień związanych z procesem rejestracji m.in. doświadczenie w pracy z dokumentami medycznymi – rejestracja 

dokumentów, praca w dziale medycznym, analiza tzw. sygnałów bezpieczeństwa farmakoterapii; 

✓ znajomość zagadnień związanych z obrotem produktami leczniczymi; 

✓ znajomość zagadnień w obszarze bezpieczeństwa farmakoterapii, w tym umiejętność krytycznej analizy publikacji naukowych; 

✓ znajomość terminologii związanej z monitorowaniem badań klinicznych; 

• doświadczenie zawodowe w podmiocie wykonującym działalność leczniczą i udzielającym świadczeń zdrowotnych (np. w aptece lub 

ośrodku CRO) 

• ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe z zakresu EBM oraz HTA lub z zakresu organizacji ochrony zdrowia, prawa medycznego; 

• odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, terminowość; 

• umiejętność zarządzania czasem oraz radzenia sobie w trudnych i nieprzewidzianych sytuacjach. 

 

Co oferujemy: 

• możliwość rozwoju zawodowego, 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

• pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. karta Multisport, ubezpieczenie grupowe, świadczenia socjalne), 

• pracę w zgranym zespole specjalistów. 

 

Przebieg rozmowy rekrutacyjnej: 

• formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali komisja rekrutacyjna, która może w stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: 

rozmowę kwalifikacyjną test wiedzy z zakresu przedstawionych wymagań, weryfikację znajomości j. angielskiego kandydata. 

• Rozmowa rekrutacyjna zostanie przeprowadzona przy pomocy aplikacji ZOOM. 

 

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)”; 

• 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; 

• opcjonalnie - dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez 

AOTMiT znajdująca się w zakładce PRACA. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 26.10.2021 roku na adres: 
 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ul. Przeskok 2,  

00-032 Warszawa  

z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/51/WS/21” 

 

lub mailowo (skany dokumentów PDF) na adres: rekrutacja@aotm.gov.pl, z dopiskiem w temacie maila „oferta pracy AOTMiT/51/WS/21”. 

Rozmiar maila i załączników nie może przekraczać 50MB. 

 

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: 22 101 47 03 lub 604 959 400. 

Inne informacje. 

• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do 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. 


