Warszawa, 2018-01-16
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2018-00862
Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
poszukuje kandydata na stanowisko:
Architekta IT
w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Liczba stanowisk: 1 w pełnym wymiarze czasu pracy
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Jesteśmy agendą rządową odpowiedzialną za budowę systemów teleinformatycznych dla służby
zdrowia. Na naszym koncie jest kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych
z sukcesem w których dostarczyliśmy realną wartość biznesową.
Systemy IT w medycynie w ostatnich latach rozwijają się bardzo dynamicznie, konsekwencją tego
są

kolejne

nowe

projekty

realizowane

przez

CSIOZ,

Wydział

Rozwoju

Systemów

Teleinformatycznych stanowi jeden z dwóch najważniejszych wydziałów w firmie i realizuje
zarówno rozwój systemów jak i nowe projekty od fazy inicjacji do przekazania do eksploatacji.
Zakres Twoich zadań:
1. Analiza wymagań dot. technicznych aspektów projektowania i budowy systemów
w ochronie zdrowia.
2. Projektowanie architektury systemów IT w ochronie zdrowia.
3. Przygotowywanie projektów funkcjonalnych oraz projektów technicznych systemów.
4. Śledzenie nowych rozwiązań technologicznych na rynku i ocena możliwości ich
wykorzystania w ochronie zdrowia.
5. Weryfikacja zmian w projektach pod kątem ich spójności i zgodności z architekturą.
6. Współpraca z użytkownikami biznesowymi oraz z analitykami i deweloperami.
7. Doradzanie i wskazywanie najlepszych rozwiązań architektury IT.
8. Praca zespołowa
9. Dbałość o szczegóły.
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Dołącz do nas, jeśli:
1. Wiesz jak buduje się architekturę systemów IT, mile widziana wiedza o ramach
architektonicznych systemów w służbie zdrowia.
2. Wiesz czym jest TOGAF, mile widziane potwierdzenie wiedzy przez udział w szkoleniu lub
certyfikat..
3. Masz doświadczenia w planowaniu, wdrażaniu architektury systemów.
4. Masz doświadczenie w zakresie projektowania architektury: systemów zorientowanych na
usługi (SOA), systemów w architekturze wielowarstwowej, systemów o wysokiej wydajności
i niezawodności, systemów wykorzystujących bazy danych.
5. Znasz JSON, XML, REST, Web Services.
6. Potrafisz modelować w UML, BPMN, mile widziane ArchiMate
7. Znasz zagadnienia bazodanowe: MySQL, MS SQL.
8. Znasz język angielski na poziomie komunikatywnym.
9. Masz wysoko rozwinięte zdolności analityczne i komunikacyjne.
10. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

Stanowisko
Młodszy architekt

Architekt

Starszy architekt
Główny architekt

Wykształcenie

Liczba wymaganych lat
pracy

Wyższe

0

Średnie

2

Wyższe

2

Średnie

4

Wyższe

3

Średnie

5

Wyższe

5

Średnie
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Będziemy zadowoleni, jeżeli:
1. Posiadasz doświadczenie przy opracowaniu API dla systemów e-zdrowia.
2. Potrafisz szacować złożoności oprogramowania w IFPUG lub COSMIC.
3. Będziesz rozwiązywał problemy w sposób nieszablonowy i kreatywny.
4. Umiejętność rozwiązywania problemów oraz umiejętność skupiania się na szczegółach.
5. Masz chęć ciągłego uczenia się i poznawania nowych technologii.
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Oferujemy Ci:


Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.



Wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ
na zdrowie Polaków.



Atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi korzystne warunki korzystania
z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych.



Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”.



Dla najlepszych premie uznaniowe.



Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.



Rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji.



Otoczenie profesjonalnego Zespołu.



Bardzo dobrą atmosferę w pracy.

dokumenty i oświadczenia:
Życiorys uzupełniony w zakresie informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) tj. imię (imiona)
i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:
a) w postaci elektronicznej:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@csioz.gov.pl lub za pomocą
przycisku Aplikuj,
- poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP (formularz dostępny na stronie internetowej:
www.csioz.gov.pl , zakładka: praca),
b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława
Dubois 5A.
Termin składania dokumentów: do 15 lutego 2018 r.
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Inne informacje:
Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Przedmiotowe
dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych.
Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
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