Analytik ekonomiky zdravia
Ekonomika zdravia je dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou, ktorá je súčasťou hodnotenia
zdravotníckych technológií (Health Technology Assessment). Dáva možnosť uplatniť analytické
myslenie a technické zručnosti a zároveň byť súčasťou tímu, ktorý pomáha sprístupniť liečbu pre
pacientov, ktorí ju potrebujú. Je základom pre získanie úhrady zo zdrojov zdravotných poisťovní pre
lieky, zdravotnícke pomôcky a iné zdravotnícke technológie a je podkladom pre ich vstup na trh.
Miesto práce:

Bratislava

Termín nástupu:

február/marec 2018

Druh pracovného pomeru: brigáda alebo čiastočný úväzok, s možnosťou prechodu na plný úväzok.
Práca je vhodná pre študenta vyššieho ročníka alebo absolventa.
Informácie o pracovnom mieste:
Analytik bude
- aktívne spolupracovať pri úpravách a tvorbe modelov (s použitím Excelu) pre potreby analýzy
efektívnosti nákladov, analýzy užitočnosti nákladov alebo analýzy dopadu na rozpočet,
- využívať modelovanie a prognózovanie,
- definovať vstupné premenné ich vplyv na výsledok a ich citlivosť,
- komunikovať výsledky analýz smerom ku klientovi,
- prezentovať výsledky formou prednášok a spolupracovať pri príprave vzdelávacích podujatí
v tejto oblasti,
- vyhľadávať a monitorovať publikované/realizované hodnotenia zdravotníckych technológií,
- spolupracovať s externými odborníkmi v oblasti zdravotnej starostlivosti.
Požiadavky na zamestnanca:
- správna rovnováha matematickej a analytickej schopnosti na dôkladné pochopenie
ekonomických aspektov,
- vynikajúce výskumné zručnosti a schopnosť analyzovať výstupy,
- ovládanie MS Excel, VBA,
- MS Access výhodou (nie podmienkou),
- komunikačné zručnosti, ovládanie anglického jazyka na odbornej úrovni,
- riadiace schopnosti,
- schopnosť pracovať na viacerých projektoch a spĺňať termíny,
- orientácia na tímovú prácu,
- schopnosť zvládnuť tlak, komplexné situácie a schopnosť riešiť problémy.
Pracovné skúsenosti na podobnej pozícii sú vítané .
Ponúkame
- pracovnú príležitosť v rýchle sa rozvíjajúcej spoločnosti so stabilnou klientskou základňou,
- finančné ohodnotenie zohľadňujúce individuálne výsledky,
- kontinuálne vzdelávanie a odborný rast,
- možnosť práce z domu.
O spoločnosti:
M&C Consulting Group s.r.o. sa od roku 2007 vypracovala na stabilnú spoločnosť poskytujúcu
konzultačné služby pre farmaceutické spoločnosti a odborné spoločnosti v zdravotníctve v oblasti
registrácií liekov a zdravotníckych pomôcok a najmä v oblasti tvorby a prezentácie farmakoekonomických medicínsko-ekonomických analýz.
Kontakt: elena.marusakova@mcconsulting.sk, resp. 0903 11 00 55

