poz. 2101
MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
specjalista ds. prowadzenia analiz kondycji finansowej podmiotów leczniczych i kosztów
pośrednich w Wydziale Analiz Systemowych w Departamencie Analiz i Strategii
Liczba lub wymiar etatu: 4
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 Tworzenie systemów służących ocenie kondycji finansowej podmiotów leczniczych
(programowanie w R)
 Dokonywanie syntezy informacji w zakresie analiz dotyczących kosztów pośrednich w systemie
ochrony zdrowia oraz opracowywanie wskaźników benchmarkingu
 Tworzenie zestawu zmiennych opisujących funkcjonowanie podmiotu leczniczego
 Współpraca z liderem zadania i ekspertami
Warunki pracy:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny
dziennie;
Departament Analiz i Strategii mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 5 na
II piętrze; brak windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich;
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:
 wykształcenie wyższe,
 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 podstawowa znajomość zagadnień z zakresu matematyki finansowej oraz aktuariatu,
 znajomość statystyki i ekonometrii,
 znajomość języka R lub Python,
 podstawowa znajomość SQL,
 dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 analityczne myślenie.
mile widziane:
 umiejętność pracy z dużymi bazami danych,
 podstawowa znajomość systemu kontroli wersji Git,
 znajomość pakietu data table, ggplot2,
 podstawowa znajomość bibliotek pandas, NumPy,
 podstawowa znajomość narzędzi do wizualizacji danych (Power BI, Tableau),
 samodzielna praca koncepcyjna,
 podstawowa wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, rachunkowości
finansowej, rachunkowości zarządczej.










Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV i list motywacyjny,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 15 kwietnia 2019 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista ds. prowadzenia analiz kondycji finansowej podmiotów leczniczych
i kosztów pośrednich w Wydziale Analiz Systemowych w Departamencie Analiz i Strategii –
poz. 2101”
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 521.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też
jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pracownikom oferujemy:
• konkurencyjne wynagrodzenia,
• premie i nagrody,
• współpracę z ekspertami z SGH z zakresu modelowania analizy danych i Big data,
• pracę z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do wizualizacji: Power BI i CAPAP,
• współpracę analityczną z wiodącymi krajowymi ośrodkami medycznymi,
• wyjazdy na zagraniczne konferencje i udział w wizytach studyjnych,
• możliwość współautorstwa w artykułach publikowanych w renomowanych journalach
zagranicznych,
• możliwość pracy zdalnej,
• ruchomy czas pracy,
• młody, dynamiczny zespół,
• świetna atmosfera pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/specjalista-ds-prowadzenia-analiz-kondycji-finansowej-podmiotowleczniczych-i-kosztow-posrednich-w-wydziale-analiz-systemowych-w-departamencie-analiz-istrategii2

