
 
 

 Załącznik nr 3  
do Procedury 

Rekrutacje pracowników 

 

 
 

 

Specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania 
w Dolnośląskim OW NFZ 

 
Numer ogłoszenia:  Wrocław/22/37 

Miejsce pracy: Wrocław 

 
Umowa o pracę 

Wymiar etatu: 1,0 
 

Termin składania ofert: 25.09.2022 r. 
 

Szczegóły oferty 
 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 Zabezpieczenie usług i nadzór nad realizacją okresowych przeglądów w zakresie instalacji: 

alarmowej, p.poż, CCTV; 

 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań związanych z realizacją zamówień publicznych 
na potrzeby komórki; 

 Tworzenie i aktualizacja zasad, instrukcji procedur związanych z realizacją zadań na 

stanowisku; 

 Udostępnianie na rzecz pomiotów uprawnionych materiałów z monitoringu wizyjnego; 

 Monitorowanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad wynikających z obowiązującego w NFZ 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zadań związanych z stanowiskiem; 

 Współpraca i wsparcie w realizacji zadań pracowników odpowiedzialnych za: 

 zapewnienie właściwego poziomu  bezpieczeństwa fizycznego oraz nadzoru nad 
przestrzeganiem procedur w niniejszym zakresie, 

 zarzadzanie i nadzór nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń i systemów 
wspierających bezpieczeństwo fizyczne w szczególności monitoringu wizyjnego oraz 
depozytora kluczy. 

 Udział w realizacji zadań ZBIiCD związanych z: 

 testowaniem planów ciągłości działania, 

 zarządzaniem uprawnieniami i nadzorem nad prawidłowym działaniem depozytora 
kluczy, 

 analizą BIA,  

 realizacją obowiązków operatora infrastruktury krytycznej oraz usługi kluczowej na 
poziomie OW. 

 

 



 

 

WYMAGANIA: 

Wymagania konieczne: 

 Wykształcenie: wyższe 

 Lata pracy zawodowej: minimum 3 lata stażu pracy 

Wymagania dodatkowe: 

 Ogólna znajomość przepisów: 

 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

 ustawy o zamówieniach publicznych 

 Dodatkowym atutem będzie: 

 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; 

 preferowane wykształcenie wyższe techniczne. 

 Umiejętność obsługi podstawowego sprzętu biurowego oraz znajomość pakietu biurowego MS 

Office;  

 Umiejętność szybkiego uczenia się, kreatywność; 

 Dokładność, rzetelność, systematyczność; 

 Umiejętność analizy gromadzonych danych i logicznego myślenia; 

 Umiejętność samodzielnego działania oraz pracy w zespole; 

 Odporność na stres; 

 Kreatywność oraz umiejętność dostosowania się do zmieniających warunków pracy. 

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.    

 

 

 

 

 

 

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/rekrutacja/do-pobrania-dla-kandydatow/


 

 

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 25.09.2022r. 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/22/37 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. 

 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 

 

 

mailto:rekrutacja@nfz-wroclaw.pl
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=307c9d8be341409b94c3c9cd32f6e261

