
 
 

 Załącznik nr 3  
do Procedury 

Rekrutacje pracowników 

 

 
 

 

Starszy Referent w Wydziale Organizacyjnym 
Dział Organizacji 

w Dolnośląskim OW NFZ 
 

Numer ogłoszenia:  Wrocław/22/38 

Miejsce pracy: Wrocław 
 

Umowa o pracę 
Wymiar etatu: 1,0 

Liczba vacatów: 1 

 
Termin składania ofert: 21.09.2022 r. 

 
 

Szczegóły oferty 
 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 prowadzenie sekretariatu Zastępców Dyrektora Oddziału: zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania sekretariatu; prowadzenie kalendarza spotkań Zastępców Dyrektora Oddziału; 
odbieranie telefonów oraz łączenie rozmów, wsparcie informacyjne; 

 wyszukiwanie lub pozyskiwanie potrzebnych informacji; koordynacja i monitoring bieżących 

spraw powierzonych przez Zastępców Dyrektora Oddziału; przyjmowanie, ewidencja, 
przekazywanie oraz opracowywanie korespondencji kierowanej do Zastępców Dyrektora 

Oddziału oraz nadzór nad obiegiem dokumentów sekretariatu;  

 obsługa formularzy rozpatrywania wniosku;  

 obsługa korespondencji wpływającej do Wydziału Organizacyjnego;  

 przygotowywanie sprawozdań z celów i zadań wynikających z przepisów prawa oraz 

wynikających z zakresu działalności komórki organizacyjnej; 

 zastępstwo pracownika prowadzącego sekretariat Dyrektora Oddziału oraz Zastępcy Dyrektora 
Oddziału ds. Służb Mundurowych;  

 realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego, zgodnych z zakresem działania komórki 
organizacyjnej. 

WYMAGANIA: 

Wymagania konieczne: 

 Wykształcenie: minimum średnie 

 Lata pracy zawodowej: minimum 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego 

 



 

Wymagania dodatkowe: 

 bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i składowych pakietu MS Office; 

 ogólna znajomość 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.), Strategii 
Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019 – 2023; 

 doświadczenie w pracy w sekretariacie; 

 opracowywanie pism urzędowych; 

 znajomość języka obcego: angielskiego lub niemieckiego; 

 systematyczność; 

 skrupulatność; 

 odpowiedzialność; 

 łatwość uczenia się; 

 wysoka kultura osobista; 

 bardzo dobra organizacja czasu pracy; 

 umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres; 

 zdolności komunikacyjne; 

 umiejętność pracy w zespole;  

 umiejętność analitycznego i logicznego myślenia. 

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 21.09.2022r. 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/22/38 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. 

 

 

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


 

 

 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 

 

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9c83c361c2564e8d807cf8f5a5f8b8ce

