PREZES AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty ds. szkoleń
w Dziale Analiz i Funduszu Medycznego w Biurze Prezesa

AOTMiT/103/BP/22
Warszawa
LICZBA ETATÓW: 1
CO ROBIMY:
• Jesteśmy jednostką opiniodawczo-doradczą dla Ministra Zdrowia. Naszą rolą jest wspomaganie
Ministra Zdrowia w podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania świadczeń lekowych
i nielekowych w systemie ochrony zdrowia oraz taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej.
• W tym celu wykorzystujemy ocenę technologii medycznych, HTA (Health Technology
Assessment) oraz pracujemy zgodnie z zasadami EBM (Evidence Based Medicine), czyli medycyny
opartej wyłącznie na dowodach naukowych.
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
• jest odpowiedzialna za projektowanie szkoleń i współpracę z wykładowcami oraz innymi
podmiotami zaangażowanymi w realizację szkoleń,
• przygotowuje materiały informacyjne o szkoleniach w social mediach Agencji (strona www +
Twitter),
• administruje stronę (zakładkę) dedykowaną szkoleniu (wprowadzanie niezbędnych aktualizacji
zleconych przez koordynatora),
• odpowiada za pozyskiwanie uczestników szkoleń (mailing), weryfikację zgłoszeń, kontakt mailowy
i telefoniczny z uczestnikami,
• przygotowuje i prowadzi szkolenia (online lub stacjonarnie), tworzy dokumenty online w Microsoft
Forms (formularz zgłoszeniowy, ankiety) oraz dokumenty certyfikacyjne i szkoleniowe,
• przygotowuje strategię informacyjną projektu szkoleniowego,
• współpracuje z grafikiem w celu przygotowania materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz
odpowiada za oprawę graficzną stworzonych przez siebie dokumentów przesyłanych uczestnikom
szkolenia, tj.: agendę, materiały szkoleniowe, inne zlecone.

DOŁĄCZ DO NAS JEŻELI:
•
•
•
•
•
•

masz wykształcenie wyższe,
biegle posługujesz się pakietem Office,
umiesz pracować w zespole, jesteś gotowy na nowe wyzwania,
umiesz ustalać priorytety wykonywanych zadań,
jesteś operatywny w działaniach i dyspozycyjny,
cechuje cię nienaganna kultura osobista i doskonała komunikatywność.

DODATKOWO DOCENIAMY:
• znajomość regulacji prawnych w zakresie zadań Agencji i projektów szkoleniowych Agencji,
• doświadczenie zawodowe w organizacji lub w prowadzeniu szkoleń.
OFERUJEMY:
• systematyczny i intensywny rozwój zawodowy poprzez udział w ciekawych krajowych
i międzynarodowych projektach oraz szkoleniach,
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. karta sportowa, ubezpieczenie grupowe),
• pracę w zgranym zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie
http://www.aotm.gov.pl, w zakładce praca,
• CV w jęz. polskim lub angielskim wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacyjnego przez AOTMIT zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 rozp. O ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy - w przypadku
aplikacji na stanowisko: Młodszego specjalisty brak wymagań, Specjalisty (2 lata), Starszego
specjalisty (4 lata), 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 dodatkowe umiejętności, np. językowe.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 21.10.2022 roku:
- na adres mailowy: rekrutacja@aotm.gov.pl, z dopiskiem w temacie maila „Oferta pracy
AOTMiT/103/BP/22”,
- lub pocztą na adres:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2,
00-032 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/103/BP/22”.
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, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.

