
 

 

Dyrekcja SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu,  
ul. Aleja Legionów 10 –  zatrudni pracownika na 

umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu  
na stanowisko  

Pracownika Działu Rozliczeń i Statystyki 

 
Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe; 
• Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub podobnym charakterze;  
• Znajomość ustawy o działalności leczniczej; 
• Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 
• Dobra umiejętność obsługi komputera; 

 
 
Dodatkowe atuty: 

• Dyspozycyjność;  
• Dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę; 
• Umiejętność pracy w zespole; 
• Bardzo dobra organizacja pracy; 
• Odporność na stres; 
• Miłe usposobienie. 
 
Zakres zadań: 
 
• Rozliczenia świadczeń zdrowotnych z NFZ; 

• Bieżąca kontrola rozliczeń finansowych z NFZ; 

• Analizy finansowe, w tym kontrola i analiza kontraktów; 

• Inne analizy zlecone Kierownika Działu ; 

• Sporządzanie sprawozdań i zestawień z działalności Szpitala; 

• Aktualizacja danych dotyczących potencjału wykonawczego szpitala, 

przeznaczonego do realizacji umów z NFZ (Portal Świadczeniodawcy); 

• Przygotowania ofert szpitala na wykonywanie świadczeń zdrowotnych; 

• Monitoring i wdrażanie przepisów prawnych dotyczących działalności szpitala; 

 
Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszone są o składanie listu motywacyjnego oraz 

CV wraz z klauzulą „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie 



o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych        

w moim CV/liście motywacyjnym dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny  Nr 4 w Bytomiu” w Kancelarii Głównej Szpitala mieszczącej się   

w Budynku E (parter) – wejście od ul. Alei Legionów 10 , 41-902 Bytom do dnia 

28.10.2022 r.  

 
O terminie i czasie spotkania wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie 
celem przybycia na rozmowę w sprawie zatrudnienia.  
 
Telefon kontaktowy: 

(32) 396 46 10;11 – Dział Kadr 
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