
 
 
 

 
 

 

Młodszy specjalista/Specjalista 
w Dziale Postępowań i Weryfikacji Uprawnień 

w Wydziale Organizacyjnym 
 

Numer ogłoszenia: Szczecin/21/24 

Miejsce pracy: Szczecin 

1 etat/umowa o pracę  

 

Termin składania ofert: 19.05.2021 r. – 02.06.2021 r. 
 

 

Szczegóły oferty 
 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 prowadzenie czynności przygotowawczych i postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji  

 współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

i innymi organami emerytalno-rentowymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej 

w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do 

świadczeń opieki zdrowotnej 

 przygotowywanie stanowisk do udzielania odpowiedzi na indywidualne wystąpienia 

świadczeniobiorców oraz osób i instytucji występujących w ich imieniu, a także udzielanie 

informacji i wyjaśnień w rozpatrywanych sprawach związanych z objęciem ubezpieczeniem 

zdrowotnym  

 weryfikacja danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych w zakresie dotyczącym ubezpieczenia 

zdrowotnego osób ubezpieczonych, uprawnionych do świadczeń oraz osób innych niż 

ubezpieczeni, na potrzeby komórek organizacyjnych Centrali oraz oddziałów wojewódzkich 

Funduszu 

 współpraca z podmiotami zewnętrznymi, między innymi ZUS, KRUS, MC oraz GUS 

WYMAGANIA: 

Wymagania konieczne: 

 wykształcenie: wyższe, preferowane prawnicze lub administracyjne 

 min. 3 lata stażu zawodowego 

 

 



Wymagania dodatkowe: 

 doświadczenie w pracy w administracji publicznej 

 doświadczenie w pracy przy pisaniu teksów i pism prawniczych 

 wiedza z zakresu prawa administracyjnego 

 wiedza z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych 

 umiejętność stosowania przepisów 

 umiejętność logicznego i analitycznego myślenia 

 umiejętność w pracy w zespole 

 odpowiedzialność, terminowość, systematyczność i dokładność 

 znajomość pakietu MS Office 

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: 
iwona.stawicka@nfz-szczecin.pl/ nr telefonu: 91 425 11 99). 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 02 czerwca 2021 r. w zamkniętych 

kopertach, bezpośrednio w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ w Szczecinie (Kancelaria Ogólna (Punkt podawczy) czynna w godzinach 8.00 – 

16.00) lub przesłać na adres: 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ 

ul. Arkońska 45 

71-470 Szczecin 

z dopiskiem: oferta pracy Szczecin/21/24 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/rekrutacja/do-pobrania-dla-kandydatow/
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2b0ca35cea83494fac1cd9716d6b93f3


 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 

 

 

 


