
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: specjalisty ds. analiz  

 
 
 
 

Do obowiązków specjalisty ds. analiz będzie należało: 
  

1. Sporządzanie kompleksowej analizy ekonomicznej przedmiotu zamówienia (przed 
ogłoszeniem postępowania) uwzględniającej m.in. określenie szacunkowej wartości 
przedmiotu zamówienia, porównanie różnych możliwości realizacji przedmiotu 
zamówienia np. usługa/ zakup/wynajem/leasing, określenie kosztów poszczególnych 
rozwiązań, określenie najbardziej korzystnego wariantu, udzielanie rekomendacji w 
tym zakresie, porównanie kosztów poszczególnych wariantów do dotychczasowego 
wykonania.  

2.   Sporządzanie Analizy potrzeb i wymagań zgodnie z ustawą pzp. 
3.   Czynny udział w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dot. kwestii finansowych, 

wprowadzanie do projektów umów zapisów dot. kwestii finansowych, rozliczeń z 
Wykonawcą. 

4.   Przygotowanie zestawień dot. dotychczasowego zużycia, dotychczasowych cen 
zakupu. 

5.  Zbieranie i analiza ofert z poprzednich postępowań, porównanie cen w innych 
podmiotach dot. tego samego przedmiotu zamówienia. 

6.   Udzielanie odpowiedzi na pytania do postępowań dot. kwestii finansowych. 
7.  Ocena i analiza złożonych ofert pod kątem finansowym. Weryfikacja złożonej oferty pod 

względem rachunkowym. 
  

  
Od kandydatów oczekujemy: 

·         bardzo dobrych umiejętności analitycznych, umiejętności pracy w zespole; 
·         zaangażowania, bardzo dobrej organizacji pracy; 
·         nastawienia na poszukiwanie rozwiązań; 
·         komunikatywności;  
  

Oferujemy: 
·       stabilne warunki zatrudnienia; 
·       pracę w zaangażowanym zespole; 
·       samodzielność w realizacji zadań; 
  
  

Osoby chętne proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego CV oraz List motywacyjny 
na adres mailowy dlg@usk.wroc.pl do dnia 10.12.2021 r. 
 

 

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody o przedmiotowej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu , ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław , nr 

KRS 0000136478, NIP 898-18-16-856, REGON 000289012 moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym 

dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)” 


