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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. 

• Działania Agencji w obszarze taryfikacji świadczeń oraz standardu rachunku kosztów przynoszą 

wiele korzyści zarówno dla świadczeniodawców jak i dla całego systemu ochrony zdrowia. Przede 

wszystkim dostarczają informacji o rzeczywistych kosztach realizowanych świadczeń opieki 

zdrowotnej, co zapewnia właściwą dystrybucję środków przez płatnika. Celem działania jest 

uporządkowanie systemu w taryfikowanym zakresie. 

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU: 

• zarządza zespołem, zadaniami i projektami Działu Danych Finansowo-Księgowych, 

• sprawuje nadzór nad zgodnym z przepisami i terminowym wykonywaniem obowiązków przez 

pracowników Działu oraz nad przestrzeganiem porządku, bezpieczeństwa i dyscypliny pracy, 

• organizuje, nadzoruje i realizuje prace nad opracowywaniem i aktualizacją wzorów dokumentacji 

oraz procedur w zakresie zadań Działu, 

• planuje politykę kadrową w Dziale, dokonuje okresowej oceny pracowników Działu oraz 

podejmuje działania w sprawach dotyczących systemu motywowania pracowników Działu, 

• współpracuje z instytucjami systemu ochrony zdrowia, ekspertami zewnętrznymi (krajowymi 

i zagranicznymi) oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w zakresie realizowanych zadań́, 

• bierze udział w tworzeniu narzędzi, w tym narzędzi analitycznych wspierających realizację zadań 

i rozwój Działu. 

 

DOŁĄCZ DO NAS JEŻELI: 

• posiadasz wyższe wykształcenie ekonomiczne (zwł. ekonoma, finanse i rachunkowość, 

ekonometria), 

• masz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym wymagane co najmniej 3-letnie 

doświadczenie w pracy o charakterze analitycznym w obszarze ochrony zdrowia, 

• doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub koordynatora zespołu, 

• znasz zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 



• znasz zasady zarządzania zespołem, przywództwa, motywowania pracowników oraz zarządzania 

zmianą w organizacji, 

• posiadasz umiejętność przygotowania prezentacji oraz wystąpień publicznych, 

• umiesz ustalać priorytety wykonywanych zadań, 

• jesteś operatywny w działaniach i dyspozycyjny, 

• cechuje cię nienaganna kultura osobista, doskonała komunikatywność. 

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

• bardzo dobrze posługujesz się językiem angielskim. 

 

DODATKOWO DOCENIAMY: 

• wiedzę z zakresu sprawozdawania i rozliczania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, 

• znajomość metodyki kalkulacji kosztów świadczeń, 

• doświadczenie w zarządzaniu projektami i/lub zespołami projektowymi, 

• zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego, 

• biegłą obsługę pakietu Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), 

• odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, terminowość. 

 

 OFERUJEMY: 

• pracę w zgranym zespole specjalistów, 

• systematyczny i intensywny rozwój zawodowy poprzez udział w ciekawych krajowych 

i międzynarodowych projektach oraz szkoleniach, 

• 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: 

 

1. własnoręcznie podpisane oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania 

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

2. 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)”, 

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy 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. 

5. opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności (np. językowe). 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 01.02.2023 roku:  

- na adres mailowy:  

 

rekrutacja@aotm.gov.pl, z dopiskiem w temacie maila „oferta pracy AOTMiT/5/WT/23”, 

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


 

- lub pocztą na adres: 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ul. Przeskok 2,  

00-032 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/5/WT/23” 

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. 

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 może odbyć się przy pomocy ZOOM. 

 

 


