
 
 

  

 

 
 

 

Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli  
w Terenowym Wydziale Kontroli V w Łodzi w Departamencie Kontroli 

 

Numer ogłoszenia:  DK/21/87 

Miejsce pracy: Łódź / Terenowy Wydział Kontroli V, ul. Kopcińskiego 58 

1 etat / umowa o pracę 
 

Termin składania ofert: 12.05.2021 r. 
 

 

Szczegóły oferty 
 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 przygotowywanie i prowadzenie postępowań kontrolnych i czynności sprawdzających  

w zakresie: świadczeń opieki zdrowotnej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, przestrzegania 

zasad wystawiania recept oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne; 

 dokumentowanie prowadzonych postępowań kontrolnych i czynności sprawdzających; 

 opracowywanie wyników kontroli; 

 przygotowywanie projektów odpowiedzi w procesie odwoławczym; 

 terminowa realizacja zadań; 

 przestrzeganie bezpieczeństwa przekazywania danych i informacji; 

 monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności  w zakresie kontroli;  

 wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez przełożonego, zgodnych  

z posiadanymi kwalifikacjami i zajmowanym stanowiskiem. 

WYMAGANIA: 

Wymagania konieczne: 

 wykształcenie: średnie medyczne lub wyższe medyczne (preferowani lekarze ze specjalizacją 

zabiegową lub specjalizacją z psychiatrii oraz rehabilitanci z czynnym prawem wykonywania 
zawodu); 

 minimum 3 lata pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego; 

 minimum 5 lat pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia średniego. 

Wymagania dodatkowe: 

 posiadanie obywatelstwa polskiego; 

 posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

 niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;  



 znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm); 

 znajomość ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

357 ze zm.); 

 znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych; 

 umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków; 

 doświadczenie zawodowe w placówkach służby zdrowia;  

 umiejętność obsługi urządzeń biurowych; 

 znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (w szczególności programu Excel); 

 odporność na stres; 

 umiejętność pracy w zespole; 

 umiejętność planowania i organizacji pracy własnej. 

Wymagane dokumenty: 

 CV; 

 podpisany kwestionariusz osobowy;  

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

 kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy 
zlecenia (potwierdzone zaświadczeniem) lub prowadzenia działalności gospodarczej; 

 kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi; 

 podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie 
dokumentów).  

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych 
informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego 

poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, 
które ułatwią Ci aplikowanie.    

 

 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl 

 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 12.05.2021 r. w zamkniętych 

kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (przy 

pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub 

przesłać na adres: 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia 

02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30 

z dopiskiem: oferta pracy DK/21/87 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. 

 

 

 

 

 

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/rekrutacja/do-pobrania-dla-kandydatow/
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0a6ec3c24cc64843a35d6d1a321653a3


 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 

 


