
 

 

 
PREZES AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH OGŁASZA NABÓR NA 

STANOWISKO 

Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty/Konsultanta  

o profilu “Analityk dużych zbiorów danych” 

 w Wydziale Taryfikacji w Warszawie 

AOTMiT/50/WT/22 
 

LICZBA ETATÓW: 2 
 
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: 

• projektuje i tworzy analizy, w tym statystyczne i przekrojowe, danych medyczno-kosztowych i 

finansowo-księgowych z wykorzystaniem języka R / Python / DAX; 

• przygotowuje zestawienia i raporty w oparciu o narzędzia Business Intelligence; 

• formułuje zapytania SQL do baz danych; 

• bierze udział w przygotowywaniu projektów taryf i raportu taryfikacyjnego; 

• współpracuje z ekspertami zewnętrznymi i instytucjami ochrony zdrowia; 

• bierze udział w przygotowaniu artykułów naukowych oraz innych prac badawczych i opracowań; 

• prowadzi bieżącą korespondencję w ramach realizowanych zadań oraz jej archiwizację; 

 

DOŁĄCZ DO NAS JEŻELI: 

• posiadasz wyższe wykształcenie z zakresu nauk informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, 

ekonomicznych, medycznych; 

• masz doświadczenie w pracy z bazami danych, hurtowniami danych; 

• jesteś aktywnym użytkownikiem MS Excel (formuły, tabele przestawne); 

• masz doświadczenie w pracy z jednym z programów wspierających analizę danych (SAS, SPSS, 

Statistica, inne), 

• posiadasz praktyczną znajomość narzędzi do wizualizacji danych (np. Power BI); 

• myślisz analitycznie oraz jesteś dokładny i skrupulatny, 

• potrafisz formułować wnioski i wypowiadać się w sposób logiczny i zrozumiały,  

• znasz język angielski w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem i wykorzystanie treści 

opracowań publikowanych w tym języku, 

• chętnie podnosisz swoje kwalifikacje, 

• jesteś samodzielny, ale jednocześnie umiesz pracować w zespole, 

• jesteś odporny na stres i umiesz pracować pod presją czasu, 



 

 

 

DODATKOWO DOCENIAMY: 

• znajomość języków: SQL, R, Python; 

• znajomość języka DAX, Shiny; 

• znajomość podstaw statystyki i ekonometrii; 

• znajomość rodzajów i źródeł danych w systemie ochrony zdrowia; 

• wiedzę z zakresu sprawozdawania i rozliczania świadczeń finansowanych ze środków 

publicznych; 

• znajomość systemu opieki zdrowotnej w Polsce i podstawowych aktów prawnych w tym zakresie, 

a także roli AOTMiT; 

• znajomość metodyki kalkulacji kosztów świadczeń; 

• inicjatywę i chęć poszukiwania nowych rozwiązań. 

 

 OFERUJEMY: 

• Pracę w zgranym zespole specjalistów. 

• Możliwość rozwoju w obszarze analizy dużych zbiorów danych i baz danych. 

• Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, w tym zagraniczne. 

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 

• Pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. karta Multisport, ubezpieczenie grupowe, świadczenia 

socjalne).  

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”). 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

• oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie 

http://www.aotm.gov.pl, w zakładce praca, 

• CV 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 Specjalisty (2 lata), Starszego specjalisty (4 lata), Głównego specjalisty 

(5 lat), Konsultanta (8 lat) (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 – 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 06.06.2022 roku: 

na adres mailowy: rekrutacja@aotm.gov.pl, z dopiskiem w temacie maila „oferta pracy 

AOTMiT/50/WT/22”, 

- lub pocztą na adres: 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ul. Przeskok 2,  

00-032 Warszawa  

z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/50/WT/22” 

 

https://poczta.aotm.gov.pl/owa/redir.aspx?C=RFUXz5v7bGaRPw-S-TrXFhu7CreuVS1UQOpvaI0O_ruaEPtNIubZCA..&URL=http://www.aotm.gov.pl


 

 

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. 


