
  
  

   Załącznik nr 3   
do Procedury  

Rekrutacje pracowników  

 

Młodszy Specjalista w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki 

                                       Dział Informacji i Profilaktyki 

                                      w Dolnośląskim OW NFZ 

 

Numer ogłoszenia:  Wrocław/22/32 

   Miejsce pracy: Wrocław 

 

Umowa o pracę - zastępstwo 

  Wymiar etatu: 1,0 

 

Termin składania ofert: 16.08.2022 r. 

  

Szczegóły oferty  
 

  

GŁÓWNE ZADANIA:  

• Promowanie  postaw prozdrowotnych oraz aktywnego udziału w badaniach profilaktycznych,  

w szczególności poprzez organizację oraz realizację akcji i kampanii edukacyjno - 

informacyjnych, kierowanych do różnych grup docelowych;  

• Projektowanie i realizacja przedsięwzięć promujących właściwe postawy prozdrowotne we 

współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami opieki zdrowotnej, organizacjami 

pacjentów, towarzystwami medycznymi, mediami; 

• Opracowywanie raportów i dokumentacji merytorycznej  z zakresu promocji zdrowia; 

• Opracowywanie materiałów edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki chorób,  

w tym druków, filmów, serwisów informacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz 

teleinformatycznych. 

• Realizacja zadań na sali obsługi klientów na stanowisku doradcy ds. profilaktyki i promocji 

zdrowia, w tym zachęcanie do korzystania z pomiarów w kiosku profilaktycznym, udziału  

w programach zdrowotnych i programach profilaktyki zdrowotnej; 

 

 

 



 

 

WYMAGANIA:  

Wymagania konieczne:  

• Wykształcenie: minimum średnie; 

• Lata pracy zawodowej: minimum 4 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego lub 

minimum 1 rok stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego; 

 

Wymagania dodatkowe:  

• Znajomość zagadnień systemu ochrony zdrowia związanych z systemem ubezpieczeń 

zdrowotnych, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1285 z późn. zm.); 

• Znajomość obszarów merytorycznych związanych z promocją zdrowia (choroby cywilizacyjne, 

badania profilaktyczne, właściwe postawy prozdrowotne); 

• Doświadczenie w realizacji akcji oraz kampanii z zakresu promocji zdrowia (profilaktyka chorób, 

postawy prozdrowotne, produkty i usługi prozdrowotne) z udziałem różnych podmiotów 

merytorycznych, kierowanych do różnych grup docelowych; 

• Doświadczenie we współpracy z ekspertami promocji zdrowia, organizacjami pacjentów;  

• Doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu materiałów merytorycznych obszaru 

profilaktyki chorób i promocji zdrowia (research, opracowania analityczne, raport 

rekomendacyjny); 

• Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office; 

• Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego; 

• Kreatywność; 

• Wysoka kultura osobista; 

• Zainteresowanie/pasja tematyką zdrowia lub edukacją społeczną; 

• Rzetelność, pracowitość; 

• Odpowiedzialność; 

• Empatia i życzliwość. 

 

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 16.08.2022 r. w zamkniętych 

kopertach, bezpośrednio w Sali Obsługi Klienta przy ul. R. Traugutta 55, 50-416 Wrocław 

(Punkt podawczy czynny:  w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:  

 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki  

Narodowego Funduszu Zdrowia  

ul. R. Traugutta 55, 50-416 Wrocław 

z dopiskiem: oferta pracy Wrocław/22/32 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. 

  

Naszym pracownikom oferujemy:  

  

  

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/rekrutacja/do-pobrania-dla-kandydatow/
mailto:rekrutacja@nfz-wroclaw.pl
mailto:rekrutacja@nfz-wroclaw.pl
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f7585296577141b592b5e813f8649593
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c4f5699549a14ac9bd8f8a6fca871c13

