
 
 

  

 
 

 

 

 

 

Nazwa stanowiska:   
Starszy Referent  

w komórce organizacyjnej Zespół Profilaktyki Zdrowotnej  
w Wielkopolskim OW NFZ    

 
Numer ogłoszenia:  Poznań/21/10 

Miejsce pracy: Poznań  

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

Termin składania ofert: 22 marca 2021 r.  
 

 
 

 

Szczegóły oferty 
 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 promowanie zdrowia i postaw prozdrowotnych oraz profilaktyka 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, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz teleinformatycznych, 

 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, 

 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, 

 zamieszczanie komunikatów na portalach NFZ (np. SZOI, portal świadczeniodawcy, portal 

personelu, FB) w zakresie właściwości Zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WYMAGANIA: 

Wymagania konieczne: 

 wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: Public Relations, nauki społeczne, 

humanistyczne, dziennikarstwo i pokrewne, 

 lata pracy zawodowej: minimum 1 rok, pożądane doświadczenie pracy w marketingu                            

lub w mediach w obszarze zajmującym się promocją, reklamą, znajomością rynku 

medialnego, tworzeniem materiałów medialnych, promocyjnych, filmowych, doświadczenie                   

w zarządzaniu stroną Facebook, 

 znajomość zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych wynikających                                

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

finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.), 

 znajomość ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych                    

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.),   

 znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Powe Point),   

 znajomość obsługi programów graficznych, do edycji Video – mile widziana umiejętność 

obsługi  DaVinci Resolve, 

 umiejętność pisania i redagowania tekstów.  

Wymagania dodatkowe: 

 

 mile widziane doświadczenie w promocji zdrowia, 

 kreatywność,  

 umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktów,  

 umiejętność pracy w zespole,  

 wysoka kultura osobista.  

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: julita.redlak-
szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29. 

 

 

 

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/rekrutacja/do-pobrania-dla-kandydatow/


 

 

 

 

 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 22 marca 2021 r.                                        
w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  

(w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres: 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ  

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań 

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/21/10 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. 

 

 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=664b75f40cee4aec99aa43ef328a809f

