
  

 

 

 

Oferta pracy nr 55/WKO/16 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6  

ogłasza nabór na stanowisko: młodszy specjalista lub inspektor kontroli – 1,0 et. 

do Sekcji Kontroli Aptek i Ordynacji Lekarskiej w Dziale Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia  

w Wydziale Kontroli   

 

 

Wykształcenie wyższe: magister farmacji 

 
Wymagania niezbędne:  

  minimum 1 rok stażu pracy  dla stanowiska młodszego specjalisty,  

 minimum 3 lata stażu pracy  dla stanowiska  inspektora kontroli, 

 znajomość przepisów prawa z zakresu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych oraz 
zasad związanych z refundacją leków, w szczególności: ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. Nr 581 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 345), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2013 r. 
w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 319 z późn. zm.), 

 umiejętność analitycznego myślenia, 

 umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych, 

 bardzo dobra organizacja pracy, 

 umiejętność pracy w zespole,  

 umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, 

 bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office), 

 dyspozycyjność. 
 

Dodatkowe atuty: doświadczenie w pracy w aptece. 
 
Zakres głównych obowiązków: 

 prowadzenie kontroli aptek oraz punktów aptecznych, 

 udział w kontrolach ordynacji lekarskiej, 

 przygotowywanie analiz i opracowań na potrzeby Oddziału oraz Centrali NFZ, 

 sporządzanie terminowo i poprawnie pod względem merytorycznym i formalnym dokumentów, w tym 
dokumentów z przeprowadzonych kontroli,  

 przygotowywanie opracowań z przeprowadzonych postępowań kontrolnych na potrzeby Oddziału oraz Centrali 
NFZ. 

 
Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) 

2. Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem 

3. Kopia dyplomu ukończenia studiów 

4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy:  świadectwo/a pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu –          

w przypadku jednego pracodawcy.   

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 55/WKO/16 lub złożyć 

osobiście w kancelarii - pokój nr 17 (parter) w terminie do 14 listopada 2016 r. - decyduje data wpływu do Oddziału. 

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków. 

 
Inne informacje: 

 Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą 

rozpatrywane. 

 Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację 

zamieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21. 

 Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone. 

 Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona  na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21. 

http://www.nfz-krakow.pl/UserFiles/Z%20oswiad%20-%20zgoda%20na%20przetwarz_danych(1).docx
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