
  
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ogłasza nabór na stanowisko: 
Młodszego specjalisty w Biurze Księgowości  

 -AOTMiT/13/BKS/15 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

siedziba: ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa 

Wymiar etatu: pełny 
Liczba etatów: 1 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 
Główne obowiązki: 
 

• dekretacje i księgowanie przychodów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz prowadzenie wszelkiej korespondencji 
związanej z przychodami Agencji; 

• analiza i uzgodnienie kont analitycznych i syntetycznych w zakresie przychodów Agencji; 
• planowanie i sporządzanie sprawozdań z budżetu zadaniowego w układzie zadaniowym na podstawie danych zawartych w księgach 

rachunkowych i obowiązujących zasad; 
• dekretacje, księgowanie oraz rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE. 

 
 

Wykształcenie: wyższe z zakresu finansów, rachunkowości. 
 
Wymagania niezbędne: 
 

• bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie rozporządzeń, ustawy o rachunkowości, ustawy o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 
 

Wymagania dodatkowe: 
 

• studia podyplomowe z zakresu rachunkowości; 
• minimum 8 miesięczne doświadczenie zawodowe w księgowości w sektorze finansów publicznych w tym co najmniej 5 m-cy w 

podmiocie będącym państwową osobą prawną; 
• umiejętność analizy i interpretacji danych, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność formułowania myśli w sposób 

zrozumiały, precyzyjny i poprawny pod względem logicznym, gramatycznym, systematyczność i skrupulatność oraz gotowość do ciągłego 
uczenia się;  

• umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego, (znajomość programu finansowo- księgowego Millennium będzie dodatkowym 
atutem); 

• sprawne posługiwanie się pakietem MS Office (Word – poziom podstawowy, Excel – poziom zaawansowany); 
• znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym. 

 
Wymagane dokumenty: 
 

• wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.aotm.gov.pl w zakładce 
praca; 

• kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
• życiorys kandydata w języku polskim; 
• list motywacyjny w języku polskim; 
• opcjonalnie - kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności i doświadczenie; 
• opcjonalnie - kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe; 
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 17.03.2015 roku na adres: 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/13/BKS/15” 

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: (22) 56-67-206. 
 
Inne informacje. 

• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i 
Taryfikacji).  

• Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.  
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 


