
 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
 

Samostatný referent - specialista  
do oddělení kontroly zdravotnických prostředků 

 
 
Co vás čeká 

• příprava a následné zpracování a posouzení žádostí o úhradu zdravotnických prostředků (ZP); 
• příprava podkladů a evidence správních řízení; 
• revizní a kontrolní činnost, zejména kontrola oprávněnosti množství a struktury účtovaných ZP; 
• komunikace s pojištěnci a smluvními partnery v oblasti věcně příslušného působení oddělení; 
• spolupráce při provádění analýz ve vztahu k úhradám ZP; 
• spolupráce se zaměstnanci ostatních odděleními odboru zdravotních služeb a součinnost s dalšími útvary 

OZP v souladu s pracovním zařazením  
 
 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít 
• vzdělání v oboru biomedicínské inženýrství, popřípadě výroba individuálních zdravotnických prostředků 

(ortotika – protetika) je výhodou; 
• vysokoškolské vzdělání v oboru zdravotnictví či přírodních věd je výhodou, nikoliv podmínkou,  
• minimálně požadujeme středoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti zdravotnictví, popřípadě 

přírodních věd; 
• spolehlivost,  
• ochota, pečlivost, samostatnost, analytické myšlení; 
• výborné komunikační schopnosti slovem i písmem; 
• schopnost práce s výpočetní technikou (MS Word, Excel); 
• vysoké pracovní nasazení, odolnost proti stresu. 

 
 

Výhodou bude 
• předchozí praxe na obdobné pozici, ve zdravotnictví či zdravotní pojišťovně, popřípadě vzdělání v oboru 

ortotik – protetik či biomedicínské inženýrství. 
 
 

Co vám můžeme nabídnout 
• zázemí stabilní společnosti; 
• zajímavou, odbornou a perspektivní práci v příjemném kolektivu za odpovídající mzdové ohodnocení, 
• pružnou pracovní dobu, 37,5 hod./týdně, případně možnost práce na zkrácený pracovní úvazek, 
• 5 týdnů dovolené, 
• zaměstnanecké benefity (např. stravenky, poukázky FLEXI PASS, příspěvek na penzijní připojištění); 
• pracovní smlouvu na rok - s výhledem na prodloužení na dobu neurčitou 
• místo výkonu práce: Praha 4. 

 
 
Jestliže Vás naše nabídka zaujala, odešlete nám na adresu pavel.krupicka@ozp.cz Váš životopis (CV).  
V průvodním (motivačním) dopise uveďte: 

- co Vás na naší nabídce zaujalo, co konkrétně můžete OZP nabídnout; 
- telefonní, popřípadě e-mailový kontakt; 
- jaké jsou Vaše mzdové požadavky (hrubá mzda); 
- k jakému datu můžete nastoupit. 
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