
 
 

 Załącznik nr 3  
do Procedury 

Rekrutacje pracowników 

 

 
 

 

Nazwa stanowiska:  Referent/Zespół Profilaktyki Zdrowotnej  
 

Numer ogłoszenia:  Łódź/22/05 
Miejsce pracy: Łódź 

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: Umowa o pracę / 1 etat 

 
Termin składania ofert: do 04.02.2022 r. 

 
 

Szczegóły oferty 
 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 nadzór nad Systemem Informatycznego Monitorowania Profilaktyki; 

 przygotowanie i udział w przeprowadzaniu postępowań poprzedzających zawieranie umów  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach pozostających we właściwości Zespołu; 

 uczestnictwo w merytorycznym nadzorze nad realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w zakresach pozostających we właściwości Zespołu; 

 przygotowywanie merytorycznych odpowiedzi na pisma, opinie, wnioski dotyczące świadczeń 
udzielanych przez świadczeniodawców w zakresach pozostających we właściwości Zespołu; 

 promowanie zdrowia i postaw prozdrowotnych oraz profilaktyki chorób w szczególności 

poprzez realizację programów profilaktycznych, przez prowadzenie projektów oraz 
uczestnictwo w akcjach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w tym współpraca  

z mediami regionalnymi w zakresie edukacji zdrowotnej; 

 współpraca w tworzeniu materiałów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 
chorób; 

 organizacja kampanii i wydarzeń edukacyjnych, w tym we współpracy z samorządami, 
środowiskami lokalnymi (fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne), towarzystwami 

naukowymi, organizacjami pacjentów na rzecz poprawy uczestnictwa w programach 

profilaktycznych; 

 współudział w rozliczaniu środków na realizację programów zdrowotnych przez jednostki 

samorządu terytorialnego oraz opracowywanie rocznej sprawozdawczości z ich realizacji. 

WYMAGANIA: 

Wymagania konieczne: 

 Wykształcenie: średnie / wyższe. 

 Lata pracy zawodowej: 3 lata stażu pracy zawodowej przy wykształceniu średnim. 



 

Wymagania dodatkowe: 

 Wiedza: znajomość przepisów prawa – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U.2021.1285 ze zm.) wraz  

z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

 Kompetencje: współpraca w zespole, gotowość do uczenia się, znajomość obsługi komputera, 

dobra organizacja pracy, analityczne myślenie, identyfikacja z organizacją. 

 Cechy osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, otwartość na wiedzę i zdobywanie 
nowych umiejętności, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod 

presją czasu, odporność na stres. 

 Dodatkowym atutem będzie: dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.  

Wymagane dokumenty: 

 CV, 

 podpisany kwestionariusz osobowy,  

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

 kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy 
zlecenie 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 dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail:  
kadry@nfz-lodz.pl lub pod numerami telefonów: 42-275-40-60; 42-275-40-23; 42-275-49-60. 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 04.02.2022 r. w zamkniętych 
kopertach, bezpośrednio w siedzibie Łódź, ul. Kopcińskiego 58 (kancelaria czynna  

w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres: 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58 

z dopiskiem: oferta pracy Łódź/22/05 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.  

 

 

 

 

 

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/rekrutacja/do-pobrania-dla-kandydatow/
mailto:kadry@nfz-lodz.pl
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d3e9c19c4a994d69843e321556acefe7


 

 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 

 


