
 
 

 Załącznik nr 3  
do Procedury 

Rekrutacje pracowników 

 

 
 

Starszy referent 
w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej 

Dział Wyrobów Medycznych 

Numer ogłoszenia:  Rzeszów/22/3 

 
Miejsce pracy: Rzeszów 

 
1 etat/umowa o pracę na czas określony (zastępstwo) 

 

Termin składania ofert 09.06.2022 r. 
 

 

Szczegóły oferty 
 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 udział w kontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby 

medyczne, 

 przygotowywanie umów i aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

zaopatrzenie w wyroby medyczne, 

 udzielanie informacji świadczeniodawcom dotyczących zawierania i realizacji umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, 
 udzielanie informacji dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne, 

 przygotowywanie pism do świadczeniodawców.  

WYMAGANIA: 

Wymagania konieczne: 

 wykształcenie: wyższe   

Wymagania dodatkowe: 

 
 podstawowa znajomość przepisów: 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze   

  środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), 
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków  

  umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 787, z późn. zm.), 
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów 
  medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 r. poz. 704, z późn. zm.), 

 mile widziane doświadczenie w pracy biurowej, 

 znajomość pakietu MS Office, 

 dobra organizacja pracy własnej, 

 umiejętność poprawnego formułowania pism, 

 komunikatywność,  

 umiejętność pracy w zespole,  



 wysoka kultura osobista, 

 dokładność, 

 obowiązkowość, odpowiedzialność w realizacji zadań, 

 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 dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 17 86 04 214. 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 09.06.2022r. w zamkniętych 
kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  

Narodowego Funduszu Zdrowia  (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub 
przesłać na adres: 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia 
ul. Zamkowa 8  

35 – 032 Rzeszów 
z dopiskiem: oferta pracy Rzeszów/22/3 

 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. 
 

 

 

Naszym pracownikom oferujemy: 

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/rekrutacja/do-pobrania-dla-kandydatow/
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c8b81a94cbe24bb090fb4fafd9cd9e95


 

 


