
Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usług agencji zatrudnienia 

 

BIURO KARIER UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 

15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1 

e-mail:bk@umb.edu.pl, tel./fax.:(85)748 58 09 

Agencja zatrudnienia nr 9028 

 

Oferta Pracy nr 21/2019 
 

 

Nazwa firmy: 

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 

Dane teleadresowe: 

(adres, tel./fax, e-mail)  

Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, 

rekrutacja@cba.gov.pl, 22 437 15 19 

 

Krótka informacja o firmie: 

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne jest służbą specjalną powołaną do zwalczania 

korupcji i działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. 

Oferowane stanowisko pracy: Analityk ds. ochrony zdrowia 

Liczba poszukiwanych osób: 5 

Praca: 

(zaznaczyć ”X”) 

X Stała 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: Pełny etat 

Miejsce pracy: 

(miasto, województwo) 
Warszawa 

Zakres obowiązków: 

Do głównych zadań analityka ds. ochrony zdrowia w CBA należy: 

 rozpoznawanie zagrożeń dla interesu ekonomicznego państwa w sferze 

ochrony zdrowia oraz prowadzenie analiz strategicznych w tym zakresie 

 udział w weryfikacji oświadczeń o braku konfliktu interesów składanych 

przez członków ustawowo określonych gremiów funkcjonujących 

w resorcie zdrowia oraz konsultantów w ochronie zdrowia 

 udział w tworzeniu tematycznych baz danych i zasilaniu ich informacjami 

 współpraca z funkcjonariuszami innych pionów CBA. 

Wymagania: 

Od kandydatów oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego (mile widziani również studenci ostatnich lat 

studiów – zwłaszcza takich kierunków jak np. zdrowie publiczne, farmacja)  

 wiedzy dotyczącej co najmniej jednego z obszarów tematycznych 

związanych ze sferą ochrony zdrowia (np. funkcjonowanie systemu 

ochrony zdrowia, refundacja leków, działalność placówek opieki 

zdrowotnej) 

 znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet, mile widziana 

znajomość oprogramowania bazodanowego lub/i analitycznego) 

 znajomości języków obcych (zwłaszcza angielskiego lub niemieckiego). 

Jesteś odpowiednim kandydatem, jeżeli: 

 o sektorze ochrony zdrowia potrafisz mówić godzinami, nie usypiając 

słuchaczy 

 jesteś dociekliwy(a) i nie zadowalasz się banalnymi odpowiedziami na 

trudne pytania 

 o sprawach trudnych potrafisz pisać przystępnie  

 pracując w zespole czujesz się jak ryba w wodzie, ale samodzielność jest 

również Twoją mocną stroną 

 szukasz pracy inspirującej i pełnej wyzwań. 

Oferujemy: 

Przyjętym oferujemy: 

 pasjonującą pracę w świetnej atmosferze - na rzecz dobra publicznego 

 możliwość rzeczywistego wykorzystania posiadanych wiedzy 

i umiejętności 

mailto:rekrutacja@cba.gov.pl


 szerokie możliwości rozwoju zawodowego (w tym dostęp do unikalnych 

szkoleń) 

 rzeczywisty udział w rozwijaniu pionu analitycznego CBA 

 stabilne i korzystne warunki zatrudnienia (w tym również benefity 

pozapłacowe). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

(zaznaczyć ”X”) 
X 

CV, list motywacyjny, podanie, zdjęcie, kwestionariusz osobowy 

(do pobrania na stronie cba.gov.pl w zakładce NABÓR DO SŁUŻBY) 

Sposób aplikowania:  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie: 

 podania adresowanego do Szefa CBA 

 kwestionariusza osobowego (do pobrania na stronie cba.gov.pl w zakładce 

NABÓR DO SŁUŻBY) 

 curriculum vitae 

 listu motywacyjnego 

 2 aktualnych zdjęć paszportowych (4,5 x 3,5 cm). 

 

Dokumenty można składać listem tradycyjnym na adres: Szef CBA, Al. 

Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa 

lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cba.gov.pl 

(z dopiskiem „analityk ds. ochrony zdrowia” – na podaniu lub w temacie 

wiadomości e-mail) 

Prosimy o dołączenie oświadczenia: oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym". 

Data ważności oferty: 31.12.2019 
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