
 
 

 Załącznik nr 3  
do Procedury 

Rekrutacje pracowników 

 

 
 

 

Starszy Referent w Zespole Bezpieczeństwa Informacji  
i Ciągłości Działania 

w Dolnośląskim OW NFZ 
 

Numer ogłoszenia:  Wrocław/21/16 

Miejsce pracy: Wrocław 
 

Umowa na zastępstwo  
Wymiar etatu: 1,0 

 

Termin składania ofert: 28.06.2021 
 

 

Szczegóły oferty 
 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 Udostępnianie danych osobowych na wniosek organów uprawnionych. 

WYMAGANIA: 

Wymagania konieczne: 

 Wykształcenie: wyższe 

Wymagania dodatkowe: 

 Ogólna znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE; 

 umiejętność obsługi podstawowego sprzętu biurowego oraz znajomość pakietu biurowego 
Office; 

 umiejętność szybkiego uczenia w zakresie posługiwania się aplikacjami i programami 
użytkowymi; 

 dokładność, rzetelność; 

 

 



 

 umiejętność analizy gromadzonych danych pod kątem selekcji informacji niezbędnych do 
udostępnienia, logicznego myślenia; 

 Dodatkowym atutem będą: 

a. znajomość zasad tworzenia i obiegu korespondencji; 
b. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

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: 
rekrutacja@nfz-wroclaw.pl / nr telefonu: (71) 79-79-261). 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 28.06.2021 w zamkniętych kopertach, 
bezpośrednio w siedzibie Oddziału (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub 

przesłać na adres:  

Dolnośląski Oddział Wojewódzki  

Narodowego Funduszu Zdrowia  

50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6 

z dopiskiem: oferta pracy Wrocław/21/16 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/rekrutacja/do-pobrania-dla-kandydatow/
mailto:rekrutacja@nfz-wroclaw.pl
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=96ef9904886446a784e24c7ad9e95818


 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 

 

 

 

 


