
 
 

 Załącznik nr 3  
do Procedury 

Rekrutacje pracowników 

 

 
 

 

Informatyk  

w Wydziale Informatyki 

 
 

Numer ogłoszenia:  Gdańsk/22/09 
 

Miejsce pracy: Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku; 
ul. Marynarki Polskiej 148  

 

Forma zatrudnienia: 1 etat w pełnym wymiarze zatrudnienia 
 

Termin składania ofert: 08.04.2022 r. 
 

 

Szczegóły oferty 
 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 

a) znajomość podstaw MS Widows . 

b) opieka nad aplikacjami Oddziału Wojewódzkiego NFZ.  

c) wykonywanie upgreadów i zmian w aplikacjach Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

d) pomoc techniczna i wsparcie użytkowników aplikacji 

e) koordynowanie prac wdrożeniowych dla nowych aplikacji  

f)  współpraca z dostawcami rozwiązań informatycznych 

g) planowanie i obsługa administracyjna rozwoju systemu informatycznego NFZ 

WYMAGANIA: 

Wymagania konieczne: 

 Wykształcenie: średnie lub wyższe  

 Lata pracy zawodowej: przy wykształceniu średnim – 5 lat stażu pracy, przy wykształceniu 
wyższym nie jest wymagany staż pracy 

Wymagania dodatkowe: 

 Mile widziane wykształcenie średnie informatyczne i minimum 2 lata stażu na stanowisku 

informatyka lub wykształcenie wyższe 

 Podstawy wiedzy dotyczących prawa zamówień publicznych w IT 

 



 Podstawowa znajomość środowiska Windows Server  

 Wiedza z zakresu relacyjnych baz danych  

 Znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji 

 Umiejętność porozumienia się, szybkiej analizy zaistniałych problemów oraz planowania          
i organizacji pracy. 

 Umiejętność pracy w zespole. 

 Komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres. 

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 dostępni pod nr telefonu: 58 75 12 583 

 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 08.04.2022 roku w zamkniętych 
kopertach, bezpośrednio w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,                       

przy ul. Marynarki Polskiej 148 w Gdańsku (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 15.30) 

lub przesłać na adres: 

 

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148.  

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału) 

z dopiskiem: oferta pracy Gdańsk/22/09 

 

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=7b9eeb25ea954128952c22d3738efa2a


 

 

 

 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 

 


