
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

O PROGRAMIE 

 
Biorąc udział w naszym programie stażowym, masz szansę poznać od  środka sposób funkcjonowania 

niepowtarzalnej, innowacyjnej instytucji z branży ochrony zdrowia. Od początku otrzymasz wsparcie 

mentora w  realizacji wybranej przez Ciebie indywidualnej ścieżki nauki, a ponadto zyskasz możliwość 

zaczerpnięcia wiedzy i wieloletniego doświadczenia naszych ekspertów. Udział w programie rozwinie 

Twoje umiejętności, poszerzy kompetencje i wzbogaci doświadczenie, a  także będzie świetnym 

startem dla Twojej przyszłej kariery zawodowej. 

Staż w Narodowym Funduszu Zdrowia pozwoli Ci nauczyć się praktycznych umiejętności, jak również 

da możliwość rozwoju kompetencji, w tym także społecznych. 

W programie stażowym kładziemy nacisk na to, aby Stażyści, realizując swój indywidualny plan 

rozwoju, uczestniczyli w bieżących projektach i zadaniach zespołów.  

CO OFERUJEMY I CO MOŻESZ ZYSKAĆ 

 
 3-6 miesięczny staż od września 2022 r.  

 Płatny staż (3000 zł brutto / miesiąc) 

 Pracę hybrydową / 32 godziny 

tygodniowo 

 Indywidualny program rozwoju 

 Wsparcie opiekuna  

 Zdobycie doświadczenia zawodowego 

oraz rozwój kompetencji i umiejętności, 

niezbędnych na progu kariery 

 90% czasu w trakcie stażu poświęcone 

jest na naukę i realizację zadań 

bezpośrednio  

w obszarze eksperckim, do którego 

się zgłosisz. Pozostałe 10% 

to aktywności przewidziane dla całej 

grupy stażystów, takie jak wspólne 

warsztaty i spotkania. Każdego roku 

stażyści opracowują w małych 

grupach swoje rekomendacje 

dotyczące tematów powierzonych 

im przez różne działy w naszej instytucji. 

Wyniki tej pracy prezentują przed 

Zarządem na koniec stażu 

 Szkolenia  

 Poznanie swoich talentów 

wg klasyfikacji Gallupa 

 Informację zwrotną podsumowującą 

staż 

 Szansę na pracę w NFZ 

 Śniadanie biznesowe z Prezesem NFZ 

 

 

 

 

 

 
 
 

DOBRY KROK W OCHRONĘ ZDROWIA 

Program stażowy w NFZ 

                 KOGO SZUKAMY 

 

 
Bez względu na obszar merytoryczny niezwykle 

ważna jest dla nas postawa Kandydatów.  

Poszukujemy osób, które czują w sobie energię 

do działania, aktywnie wykorzystają możliwość 

rozwoju, ale także nie zawahają się wnieść swój 

wkład do zespołu i naszej firmy, wychodząc 

z inicjatywą, pokazując swoją perspektywę, 

dzieląc się opinią czy pomysłami.  

Cenimy sobie tych, którzy są otwarci na różne 

doświadczenia – zarówno te zawodowe, 

jak również integrujące, niosące pomoc innym, 

dzielenie się wiedzą. 

 

             APLIKUJ NA STAŻ, JEŻELI: 

 

 
 jesteś studentem ostatnich lat studiów 

lub absolwentem; 

 potrafisz godzić staż ze studiami; 

 jesteś dobrze zorganizowany; 

 lubisz uczyć się realizując ambitne 

zadania. 

 



WYBIERZ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ STAŻU 

 
Naszym głównym obszarem działania jest finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, jednak         

proponujemy ścieżki stażu nie tylko dla osób zainteresowanych ekonomią i finansami, ale także  

zarządzaniem projektami, analizą danych, HR, zdrowiem publicznym oraz informatyką. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROCES REKRUTACYJNY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                 ZDROWIE PUBLICZNE 
 

 Dla osób zainteresowanych promowaniem 

zdrowia i polepszaniem jakości życia 

w wymiarze społecznym i środowiskowym.  

 Ta ścieżka pozwoli Ci poznać, współtworzyć 

i uczestniczyć w naszych działaniach 

związanych z profilaktyką zdrowotną 

czy przygotowaniem narzędzi informatycznych 

i procedur dotyczących postępowań w sprawie 

zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

 

                ANALIZY I OPRACOWYWANIE DANYCH 
 

 Wybierz tę ścieżkę, jeśli interesują Cię 

zagadnienia związane z pozyskiwaniem, 

przetwarzaniem i analizą danych.  

 Pokażemy Ci, w jaki sposób wiedza dotycząca 

danych ma realny wpływ na to, co dzieje się 

w służbie zdrowia i pomaga ulepszać nasze 

działania. 

                ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI 
 

 Jeżeli chcesz poznać praktyczną stronę 

inicjowania, planowania, realizacji 

oraz kontrolowania projektów i procesów 

w służbie zdrowia – ta ścieżka jest dla Ciebie.  

 W trakcie stażu dowiesz się, jak opracowujemy 

i wdrażamy rozwiązania wspomagające naszą 

strategię. 

 

                                             IT 
 

 Bez względu na to, czy interesują Cię systemy, 

aplikacje, testowanie oprogramowania, 

wsparcie techniczne lub sieci teleinformatyczne 

– wybierz tę ścieżkę.  
 Dzięki stażowi poznasz wiele aspektów 

związanych z branżą, na przykładzie największej 

organizacji związanej ze służbą zdrowia 

w Polsce. 
 

                 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 

 
 Polecamy tę ścieżkę, jeśli interesujesz się 

zapewnianiem kluczowych zasobów 

w organizacji, takich jak personel i finansowanie.  

 W  trakcie stażu możesz skoncentrować się 

na działaniach HR (rekrutacje, szkolenia) 

lub aspekcie finansowym (ekonomia, 

księgowość, zamówienia publiczne). 

 

Jeśli jesteś zainteresowany 

APLIKUJ TUTAJ 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, napisz do nas: 
student@nfz.gov.pl 

1 2 4 5 

Kliknij w link, żeby złożyć 

odpowiednie dokumenty  
(w tym CV, formularz 

zgłoszenia, oświadczenia). 

Zaprosimy Cię do gry 

kompetencyjnej za pomocą 

której dokonamy dalszej 

selekcji. 

Zapoznamy się z Twoją 

aplikacją i dokonamy 

pierwszej selekcji zgłoszeń. 

Zorganizujemy spotkanie, aby 

omówić Twoją motywację, 

kompetencje oraz wszystkie 

kwestie formalne, dodatkowo 

może zostać zorganizowany 

jednodniowy AC.  

Po zakończonym procesie 

otrzymasz profesjonalną 

informację zwrotną. 

APLIKOWANIE 
do 17 lipca 2022 r.  

SELEKCJA 
ZGŁOSZEŃ 

DIAGNOZA 

KOMPETENCJI 
SPOTKANIE 

REKRUTACYJNE 
INFORMACJA 

ZWROTNA 
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https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=041ec5e74aaf4f9f9249a7dd850803cb

