
OFERTA PRACY NR 16/2016

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok

na podstawie art. 107a-107g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U 5, poz. 581 tekst 
jednolity z późń, zm.)

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko :

MŁODSZY SPECJALISTA – 1 ETAT (UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

Wykształcenie: średnie, wyższe (preferowane: zdrowie publiczne, ekonomiczne lub prawnicze)

Miejsce wykonywania pracy: 
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Komórka organizacyjna : Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Dział Kontraktowania Świadczeń

Wymagania niezbędne:

 min. 1 rok doświadczenia zawodowego przy wykształceniu wyższym;
 min. 4 lata doświadczenia zawodowego przy wykształceniu średnim;
 znajomość aktów prawnych będących podstawą działalności NFZ;
 znajomość zasad funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej;
 biegła znajomość obsługi komputera (MS Office), w szczególności programu Excel;
 umiejętność poprawnego redagowania pism oraz sporządzania analiz;
 sumienność, terminowość i odpowiedzialność.

Wymagania pożądane:

 doświadczenie zawodowe w administracji lub organizacji ochrony zdrowia;
 umiejętność pracy w zespole;
 komunikatywność;
 dobra organizacja pracy;
 odporność na stres.

Główne obowiązki:

 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.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027)

Wymagane dokumenty:

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
2. własnoręcznie podpisane list motywacyjny z numerem oferty i 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 o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”,

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY NR 16/2016 osobiście w Kancelarii Oddziału 
lub przesłać listownie w terminie do 07.11.2016 r. (decyduje data wpływu do Oddziału) na adres: Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok) 
Informacje telefoniczne pod nr:  (0-85) 745–95–74



Pozostałe informacje:

 Oferty z niepełnymi bądź niepodpisanymi dokumentami, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz otrzymane po terminie nie będą 
rozpatrywane (liczy się data wpływu do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ),

 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
 Zgodnie z art. 107d oraz 107f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych listę 

kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wynik naboru ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie : www.nfz-bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

 Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone,
 Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny.
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