
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ogłasza nabór na stanowisko: 

Referenta/Starszego referenta/Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty 
w zespole ds. postępowań w Wydziale Taryfikacji 

 - AOTMiT/2/WT/22 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

siedziba: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

Wymiar etatu: pełny „na zastępstwo” 
Liczba etatów: 1 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

 
Profil funkcji: 

Poszukujemy osoby do zespołu ds. postępowań zajmującego się bezpośrednią współpracą Agencji ze świadczeniodawcami. Celem współpracy jest 

pozyskanie danych o kosztach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, które następnie wykorzystywane są przez zespoły analityczne do ustalania 

taryf lub wycen. 

Główne obowiązki:  

Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmować się będzie przede wszystkim:  

• kontaktem (mailowym, telefonicznym) ze świadczeniodawcami w zakresie możliwości udostępniania danych niezbędnych do ustalenia taryfy 

świadczeń,  

• udzielaniem informacji świadczeniodawcom w zakresie zasad przekazywania danych,  

• prowadzeniem bieżącej korespondencji w ramach realizowanych zadań oraz jej archiwizacją zgodnie z wewnętrznymi przepisami Agencji, 

• wykonywaniem innych zadań zleconych 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. 

 

Wymagania niezbędne: 

• Doświadczenie zawodowe: 

✓ w przypadku ubiegania się o stanowisko Starszego Referenta i Specjalisty co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w jednostce, w której 

wykonywane były czynności zbliżone z oczekiwanym zakresem obowiązków, 

✓ w przypadku ubiegania się o stanowisko Referenta i Młodszego specjalisty doświadczenie zawodowe nie jest wymagane, 

✓ 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,  

- 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, 

• komunikatywność, umiejętność przekonywania,  

• skrupulatność, systematyczność, dokładność,  

• wiedza o podmiotach leczniczych,  

• znajomość pakietu Office,  

• samodzielność w realizacji zadań,  

• umiejętność rozwiązywania problemów,  

• umiejętność pracy pod presją czasu,  

• umiejętność pracy zespołowej.  

 

Wymagania dodatkowe: 

• znajomość systemu opieki zdrowotnej w Polsce i podstawowych aktów prawnych w tym zakresie, a także roli AOTMiT;  

• inicjatywa i chęć poszukiwania nowych rozwiązań.  

Co oferujemy: 

• szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

• pracę w zgranym zespole specjalistów., 



• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

• pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. karta Multisport, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, świadczenia socjalne ZFŚS). 

Przebieg rozmowy rekrutacyjnej: 

• Przed przystąpieniem do rozmowy rekrutacyjnej prosimy o zapoznanie się z dokumentami i materiałami z zakresu taryfikacji dostępnymi na stronie 

internetowej Agencji, 

• Rozmowa rekrutacyjna odbędzie się przy pomocy aplikacji ZOOM. 

Wymagane dokumenty: 

• oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.aotm.gov.pl, w zakładce PRACA; 

• CV 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 przypadku aplikacji na stanowisko Starszego referenta, Specjalisty, Starszego 

specjalisty, Głównego specjalisty (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. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 25.01.2022 roku na adres: 

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ul. Przeskok 2,  

00-032 Warszawa  

z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/2/WT/22” 

 

lub mailowo (skany dokumentów) na adres: rekrutacja@aotm.gov.pl, z dopiskiem w temacie maila „oferta pracy AOTMiT/2/WT/22”. 

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. 


