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 Warszawa, 2019-05-13 

WKPS.1121.1.2019.77   
2019-10001 

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

poszukuje kandydata na stanowisko: 

Kierownik projektu  

w Wydziale Centrum Analiz 

Liczba stanowisk: 1 w wymiarze pełnego etatu 

 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Jesteśmy agendą rządową odpowiedzialną za budowę systemów teleinformatycznych dla 

ochrony zdrowia. Na naszym koncie jest kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych 

sukcesem, w których dostarczyliśmy realną wartość biznesową w ramach cyfrowej transformacji 

ochrony zdrowia w Polsce.  

Systemy IT w medycynie w ostatnich latach rozwijają się bardzo dynamicznie, a wraz z nimi 

rośnie dostęp do ogromnych wolumenów różnorodnych danych medycznych (tzw. Big Data). 

Konsekwencją tego są kolejne nowe projekty z zakresu IT, Big Data i zaawansowanej analizy 

danych realizowane przez CSIOZ. Wydział Centrum Analiz w CSIOZ jest nową jednostką mającą 

na celu budowę nowoczesnych systemów analitycznych dla sektora ochrony zdrowia w celu 

poprawy jego efektywności oraz przeciwdziałania nadużyciom.  

 

Zakres Twoich zadań: 

1. Udział w ambitnym projekcie budowy nowoczesnych systemów analitycznych dla ochrony 

zdrowia w Polsce. 

2. Planowanie, delegowanie, monitorowanie i kontrolowanie oraz raportowanie wszystkich 

produktów oraz etapów realizacji projektu. 

3. Odpowiedzialność za zarządzenie komunikacją, konfiguracją, ryzykiem i jakością w projekcie. 

4. Organizacja i koordynacja prac ludzi i zespołów w projekcie. 

5. Motywowanie zespołu. 

6. Nadzór oraz aktywny udział w pracach nad dokumentacją projektową: zarządczą, finansową 

i techniczną. 

7. Czynny udział w spotkaniach analitycznych, podejmowanie ustaleń, negocjowanie rozwiązań. 

8. Utrzymanie zgodności z przyjętymi w organizacji standardami. 

9. Eksploracja danych i odkrywanie ukrytych wzorców za pomocą zaawansowanych algorytmów 

analitycznych i analiz Big Data. 

10. Praca z dużymi i złożonymi zbiorami danych medycznych przy wykorzystaniu wiedzy 

matematycznej, statystycznej oraz eksperckiej wiedzy medycznej i farmaceutycznej. 

11. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do zaawansowanej analizy danych w celu 

zwiększenia skali wykrywanych nieprawidłowości. 

12. Wywieranie realnego wpływu na poprawą efektywności ochrony zdrowia w Polsce, w tym na 

przeciwdziałanie nadużyciom. 

http://www.csioz.gov.pl/
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13. Współpraca z multidyscyplinarnym zespołem złożonym z naukowców,  specjalistów ds. 

zaawansowanej analizy danych, ds. analizy biznesowej  oraz ekspertów medycznych. 

14. Projektowanie, wdrażanie i benchmarking kluczowych wskaźników wydajności KPI do 

pomiaru efektywności funkcjonowania poszczególnych jednostek medycznych. 

 

Dołącz do nas, jeśli posiadasz: 

1. Wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane o kierunku informatycznym, 

matematycznym, statystycznym, medycznym lub pokrewnym i staż pracy zgodne z poniższą 

tabelą: 

 

 

2. Praktyczną znajomość metod statystycznej analizy danych. 

3. Doświadczenie w przetwarzaniu dużych wolumenów danych. 

4. Wiedza z zakresu rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej lub/i farmacji. 

5. Znajomość metodyk zarządzania projektami PRINCE2, SCRUM, AgilePM. 

6. Znajomość narzędzi wspierających zarządzanie projektami w szczególności współpracę 

zespołów projektowych. 

7. Umiejętność wyjaśniania trudnych pojęć w sposób jasny, zwięzły i bogaty graficznie, 

z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi analitycznych i wizualizacyjnych. 

8. Komunikatywną znajomość języka angielskiego. 

9. Wysokie umiejętności interpersonalne. 

10. Umiejętność dobrej organizację pracy oraz jeżeli jesteś osobą samodzielną w wykonywaniu 

zadań. 

11. Znajomość zasad i technik pracy zespołowej, prowadzenia spotkań i warsztatów. 

 

Oferujemy Ci: 

1. Pracę w firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę. 

2. Atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do kwalifikacji i umiejętności. 

3. Wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na 

zdrowie Polaków. 

4. Atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania 

z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych. 

5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”. 

6. Dla najlepszych premie uznaniowe. 

7. Bogaty pakiet świadczeń socjalnych. 

8. Rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji. 

9. Otoczenie profesjonalnego Zespołu. 

10. Inspirującą atmosferę w pracy. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

Stanowisko Wykształcenie 
Liczba wymaganych lat 

pracy 

Kierownik Projektu 
Wyższe 5 

Średnie 8 

http://www.csioz.gov.pl/
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Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia i przebiegu 

dotychczasowego zatrudnienia. 

Miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są: 

a) w postaci elektronicznej: 

− za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl, 

− poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, 

− przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl 

(w zakładce: praca), 

b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława 

Dubois 5A. 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45 

Termin składania dokumentów: do 22 maja 2019 r. 

Inne informacje: 

1.   Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami. 

2.   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych 

rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 

1974 r, 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej 

i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora, 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

współpracujące w procesie rekrutacji, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa 

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, 

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na 

zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania 

będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami. 

 

WKPS.OP.WCA.71.2019 
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