
 
 

Nazwa stanowiska Starszy Referent 
w Wydziale Gospodarki Lekami – Dział Refundacji Aptecznej oraz 

Monitorowania i Analiz 
 

Numer ogłoszenia Bydgoszcz/21/20 
Miejsce pracy Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Bydgoszczy 
Umowa o pracę – 1 etat 

 

Termin składania ofert 09 lipca 2021 r.  
 

 

Szczegóły oferty 
 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 zawieranie i aneksowanie umów z aptekami/punktami aptecznymi; 

 weryfikacja merytoryczna zestawień refundacyjnych; 

 nadawanie dostępu do systemu informatycznego OW osobom uprawnionym (uprawnienie do 

recept, uprawnienie do E-WUŚ);  

 monitorowanie refundacji leków.  

WYMAGANIA: 

 

Wymagania konieczne: 

 wykształcenie co najmniej średnie; 

 lata pracy zawodowej: minimum 3 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego 
(doświadczenie zawodowe nie jest wymogiem koniecznym w przypadku wykształcenia wyższego). 

 

 

Wymagania dodatkowe: 

 preferowane wykształcenie: farmaceutyczne, zdrowie publiczne; 

 umiejętność analitycznego i logicznego myślenia; 

 zdolność planowania i organizacji pracy własnej; 

 umiejętność pracy w zespole; 

 odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie nałożonych zadań; 

 systematyczność; 

 skrupulatność; 

 bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności programu Excel, Access; 



 znajomość przepisów prawa: 

- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 
- ustawy - Prawo farmaceutyczne;  

- ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych.  
 

 

Wymagane dokumenty: 

 CV, 

 podpisany kwestionariusz osobowy zawierający wszystkie dane zgodnie z naszym wzorem,  

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

 kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy 
zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku wykształcenia średniego), 

 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 nr telefonu: 52 32 52 914 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 09 lipca 2021 r. w zamkniętych 

kopertach, bezpośrednio w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ (w godzinach pracy 
urzędu) lub przesłać na adres:   

 

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  

85-863 Bydgoszcz 

ul. Łomżyńska 33 

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału) 

z dopiskiem: oferta pracy Bydgoszcz/21/20 

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=f3348f65ca6947d0aa6afbc86bfe15a1


Naszym pracownikom oferujemy: 

 

 


