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O nas
Centrum e-Zdrowia odpowiada za realizację projektów IT
o szerokim zasięgu, kluczowych dla funkcjonowania obszaru
ochrony zdrowia w Polsce.
Naszym flagowym projektem jest system e-zdrowie (P1),
zaś w portfolio cyfrowych usług dla obywateli: e-recepta,
e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta oraz aplikacja
mojeIKP. Na co dzień zarządzamy około 50 systemami
i projektami teleinformatycznymi, które są odpowiedzialne za
prawidłowe funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Nad ich rozwojem
i sprawnym działaniem czuwa prawie 350 ekspertów.
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W Centrum działamy
zespołowo, wspieramy
się oraz dzielimy się swoją
wiedzą i doświadczeniem.
Paweł Kikosicki

Dyrektor Centrum e-Zdrowia

Sprawdź, w jaki sposób możesz
zostać częścią naszego Zespołu.
Znajdź się w centrum wydarzeń
i projektów, które zmieniają
funkcjonowanie ochrony
zdrowia w Polsce.
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Bądź w Centrum e-Zdrowia
i przekonaj się, że szukamy
właśnie Ciebie!

O programie
Jesteś studentem lub absolwentem
kierunku technicznego lub biznesowego?
Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe
w firmie realizującej unikalne projekty
informatyczne dla ochrony zdrowia?
Dołącz do programu stażowego!
Przygotowaliśmy kilka różnych ścieżek
kariery, dzięki którym zdobędziesz praktyczne
umiejętności w wybranych specjalizacjach.
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Możesz wybrać ścieżkę

Analityk

Scrum master

Programista
frontend

Inżynier
bezpieczeństwa

Analityk ryzyka

Administrator
systemów IT

Tester
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Zastanawiasz się, którą ścieżkę kariery wybrać?
Pomogą Ci w tym nasi eksperci!
Programista frontend

Inżynier bezpieczeństwa

Analityk

Dobrze czujesz się w programowaniu?
Znasz Angulara i chętnie poznasz go
lepiej?

Interesujesz się sieciami i systemami
informatycznymi? Chcesz poznać
cyberbezpieczeństwo od podszewki?

Lubisz analizę biznesową lub systemową
i chętnie rekomendujesz usprawnienia
procesów?

aplikacje.programista@cez.gov.pl

aplikacje.bezpieczenstwo@cez.gov.pl

aplikacje.analityk@cez.gov.pl
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Marek Wąsowski
Developer frontend

Profesjonalny zespół, super
ciekawe projekty. W CeZ nauczyłem
się zastosowania nowoczesnych
technologii. Pracuję tu od kilku lat
i nigdzie się nie wybieram.

Taryk Abu-Hassan
Inżynier bezpieczeństwa

Ochrona kluczowych systemów
IT w Polsce to wyzwanie, z którym
mierzymy się każdego dnia. Korzystamy
z nowoczesnych technologii, gdyż
w kwestiach bezpieczeństwa nie ma
mowy o półśrodkach.

Magdalena Domagała
Analityk biznesowy

Jestem w CeZ, bo chciałam
pracować przy projektach, które
mają sens. Od razu otoczono mnie
opieką doświadczonego mentora, który
wprowadził mnie w projekty oraz
nauczył EA i standardów.
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Zastanawiasz się, którą ścieżkę kariery wybrać?
Pomogą Ci w tym nasi eksperci!
Analityk ryzyka
Interesujesz się analizą ryzyka
w bezpieczeństwie informacji? Lubisz
zdobywać wiedzę oraz pracować w zespole?
aplikacje.ryzyko@cez.gov.pl
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Piotr Rybicki
Ekspert ds. zarządzania
ryzykiem i zgodnością

W pracy cenię filozofię zwinności (ang. „Agile”) - czyli otwartość
i gotowość na nieustające lekcje. Dzięki tym lekcjom nabywamy kompetencji
do realizacji coraz to bardziej złożonych przedsięwzięć. Tak buduje się nie tylko
zaufanie, ale i poleganie na sobie nawzajem. Tak też powstają wspierające się
zwycięskie zespoły. Zarządzanie ryzykiem jeśli oparte jest o zaufanie - sprawia,
że organizacja szybciej identyfikuje i przeciwdziała ewentualnym zagrożeniom.
Jeśli lubisz wyzwania z zakresu identyfikacji zagrożeń i chciałbyś wspierać
Centrum e-Zdrowia w budowaniu bezpiecznych rozwiązań w ochronie zdrowia
to zapraszamy - przyłącz się do nas. Wdrażamy i rozwijamy technologię na
miarę społeczeństwa informacyjnego. Dostarczamy rozwiązania spełniające
wymogi szybkiego i bezpiecznego dostępu do danych medycznych.
Wdrażane rozwiązania wymagają skrupulatnych analiz w zakresie szeroko
rozumianego bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa.
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Zastanawiasz się, którą ścieżkę kariery wybrać?
Pomogą Ci w tym nasi eksperci!
Scrum master

Administrator
systemów IT

Tester

Jesteś osobą komunikatywną?
Znasz podstawy scrum i chcesz się
dalej w tym rozwijać?

Ciekawi Cię automatyzacja,
bezpieczeństwo IT i nauka systemu
Linux/Windows?

Chcesz uczestniczyć w testowaniu
aplikacji i systemów oraz
udoskonalać wersje programów?

aplikacje.scrum@cez.gov.pl

aplikacje.administrator@cez.gov.pl

aplikacje.tester@cez.gov.pl
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Andrzej Libucki
Dyrektor Departamentu
Architektury i Usług
e-Zdrowia

CeZ to prekursor w stosowaniu
metodyk zwinnych wśród instytucji
publicznych. Stosujemy je od dawna,
robimy to coraz lepiej i cały czas się
uczymy bycia zwinnymi.

Paweł Gryglik
Administrator

Jeżeli tak jak ja interesujesz się IT
i nowymi technologiami, chcesz zobaczyć
od kuchni, jak bardzo rozbudowana
infrastruktura wspiera na przykład
e-receptę, i zdobyć doświadczenie
w administrowaniu dużymi systemami
– to jest miejsce dla Ciebie!

Agata Parzych
Tester oprogramowania

To praca, w której mogę się
realizować. Moje zadania są ambitne
i mają bezpośrednie przełożenie na
życie i zdrowie każdego z nas.
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3 000 zł

Kogo szukamy
◼ studentów/studentek kierunków technicznych lub biznesowych
(preferowany minimum III rok studiów)
◼ absolwentów/absolwentek szkół wyższych technicznych lub
biznesowych

Co oferujemy
◼ dwumiesięczny staż, min 35 godzin/tygodniowo
◼ umowę zlecenie
◼ wynagrodzenie 3000 zł brutto miesięcznie
◼ pracę zdalną
◼ udział w unikalnych projektach IT w obszarze e-zdrowia
◼ wsparcie opiekuna merytorycznego
◼ przyjazne środowisko pracy

Jak aplikować?
◼ do 30.06.2022 wyślij nam swoje CV i poczekaj
na telefon z zaproszeniem na rozmowę
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◼ 1.08.2022 rozpocznij staż

A po stażu...
najlepszym zaproponujemy
kontynuację współpracy
w ramach umowy o pracę

brutto

Cenimy Twoje zaangażowanie, dlatego
za swoją pracę otrzymasz wynagrodzenie

Aplikuj!

https://www.cez.gov.pl/pl/page/staz
Na Twoje zgłoszenie czekamy do 30 czerwca 2022 r.
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Dołącz do nas!
Bądź w Centrum e Zdrowia!
Centrum e-Zdrowia

ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa
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Masz pytanie?
Zadzwoń, chętnie pomogę!
Dorota Dzik - koordynatorka
programu stażowego w CeZ
+48 501 369 518
d.dzik@cez.gov.pl

cez.gov.pl
https://www.cez.gov.pl/pl/page/staz

