
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej poszukuje kandydata na stanowisko:  

SPECJALISTA DS. WYCENY PROCEDUR MEDYCZNYCH 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 

 wycena normatywnych i rzeczywistych kosztów procedur medycznych, 

 przygotowanie rozliczeń kosztów poszczególnych jednostek chorobowych, 

 wycena pobytu pacjenta w Ośrodku Klinicznym, 

 sporządzanie planów symulacyjnych w oparciu o bazę danych, 

 analiza rentowności komórek organizacyjnych, 

 sporządzanie innych analiz, opinii i zestawień związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych 

WYMAGANIA: 

 minimum 4 letnie doświadczenie w zakresie rozliczeń placówek medycznych oraz 

wyceny świadczeń zdrowotnych, 

 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel), 

 znajomość obowiązujących aktów prawnych dotyczących działalności jednostek 

medycznych, 

 dobra organizacja pracy i umiejętność myślenia analitycznego, 

 komunikatywność 

 

OFERUJEMY: 

 stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat, 

 atrakcyjne wynagrodzenie, 

 możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i kursy 

 

Osoby zainteresowane ofertą, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV na 

adres kadry@wiml.waw.pl 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA  
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

Każdy oferent podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie 

będzie możliwy udział w rekrutacji.  

 Administrator danych: Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej z siedzibą ul. 

Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, adres e-mail iodo@wiml.waw.pl  

 Kontakt do inspektora ochrony danych: na ww. adres  

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. 

wyceny procedur medycznych. 
 Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na ww. 

stanowisko (aplikacje kandydatów).  

 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko 

specjalista ds. wyceny procedur medycznych. 
 Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych 

danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy 

administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

 Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji oraz nie będą profilowane  

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 

24 sierpnia 2020 roku 
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