
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 4/2018 

(wpisuje pracownik Biura Karier) 

 

Nazwa firmy: 

 

Narodowy  Funduszu Zdrowia 

Podlaski Oddział Wojewódzki   

Dane teleadresowe: 

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

Ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok 

85-745-95-74, FAX 85-745-95-39 

 

Krótka informacja o firmie: 

 

Państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz na podstawie nadanego 

statutu. 

Oferowane stanowisko pracy: Młodszy specjalista w  Dziale Kontraktowania  Świadczeń 

Liczba poszukiwanych osób: 1 

Praca: 

(zaznaczyć ”X”) 

x Stała 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: Pełen etat 

Miejsce pracy: 

(miasto, województwo) 
Białystok 

Zakres obowiązków: 

 przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

 przygotowywanie zawartości merytorycznej do projektów 

aneksów i załączników do umów o udzielanie świadczeń 

zdrowotnych zawieranych ze świadczeniobiorcami; 

 merytoryczna realizacja spraw wynikających z wniosków i 

pytań zgłaszanych przez Świadczeniodawców i 

Świadczeniobiorców; 

 współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego, 

organizacjami świadczeniobiorców i ubezpieczonych 

działającymi w województwie podlaskim, w celu 

zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców na 

terenie województwa podlaskiego; 

 współpraca z centralą Funduszu, Ministerstwem Zdrowia oraz 

innymi urzędami administracji państwowej w zakresie 

objętym działalnością Oddziału; 

 współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału. 

Wymagania: 

Wykształcenie: wyższe- zdrowie publiczne, ekonomiczne lub 

prawnicze) 

 min. 1 rok doświadczenia zawodowego, 

 znajomość przepisów prawa dotyczących systemu opieki zdrowotnej 

ze szczególnym uwzględnieniem systemu świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

 znajomość zasad funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, 

 biegła znajomość obsługi komputera (MS Office), w tym programu 

Excel, 

 umiejętność poprawnego redagowania pism oraz sporządzania analiz, 

 doświadczenie zawodowe w pracy w administracji lub organizacjach 

ochrony zdrowia, 

 sumienność, terminowość i odpowiedzialność, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 komunikatywność, 

 dobra organizacja pracy, 



 umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres. 

Oferujemy: 
-dobre zarobki 

-praca  ciekawa 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

(zaznaczyć ”X”) 

X CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

X List motywacyjny  

 X Dokumenty potwierdzające wykształcenie 

 X Dokumenty potwierdzające staż pracy 

Sposób aplikowania:  

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i 

doświadczenie zawodowe, 

1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny z numerem oferty, 

2. własnoręcznie podpisane c.v., w którym należy zamieścić 

następującą klauzulę; "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez POW NFZ, 

dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą 

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych" (Dz. U. 2016 

r. poz. 922). 

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o 

zatrudnienie. Dokumenty aplikacyjne należy składać w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY NR 5/2018 

osobiście w Kancelarii Oddziału lub przesłać listownie 

w terminie do 01.02.2018  r. (decyduje data wpływu do Oddziału) 

na adres: Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok). 

 (0-85) 745–95–74 oraz na stronie www.nfz-bialystok.pl 

Data ważności oferty: 01.02.2018 

 


