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Quality Engineer (R&D Department) 

Your responsibilities 

• managing all Quality aspects within assigned projects such as: compliance with applicable norms 
and Regulatory requirements, risk management, design verification, validation, design history 
file, design change control, CAPAs, design transfer 

• developing quality tools within the Insight Szczecin (Nemera R&D department) 

• supporting development, implementation and improvement of Insight Szczecin Quality System 

• supporting the project team for all quality aspects of the project 

• approving relevant project documentation as per New Product Innovation checklists 

• engaging in project risk management activities ensuring that tools such as Risk Management Plan  

• and Report, FMEA are properly used (product and process de-risking) 

•  following up and reporting project status regularly to Unit Quality manager 

• performing internal and external audits 

•  actively participating in Insight Szczecin Quality Management System maintenance and  

• improvement 

• implementing quality tools into project team such as problem solving methods, FMEA, QbD 

• interfacing between all Insight locations (Szczecin, La Verpillière, Chicago) 

• handling all design control of products 

• obsługa całej projektowej kontroli produktów 

Our requirements  

• engineering degree 

• fluent in English 

• background in pharmaceutical or medical device industry 

We offer 

• table employment based on an employment contract 

• long-term cooperation 

• the opportunity for professional development in an international company 

• sports Card 
 

 
 

Please send your application to plszc_rekrutacja@nemera.net plszc_rekrutacja@nemera.net 
including the position name from the job offer in the subject line. 

 

Nemera is an equal opportunity employer and in accordance with our diversity policy we review all qualified applications 
including those of people with disabilities. 

The administrator of personal data is Nemera Szczecin sp.z o.o. with headquarters in Szczecin 71-344, ul. Litewska 10a. 
Data is collected for the purposes of ongoing recruitment. You have the right to access your data and correct it. Providing 
data in the scope specified in the provisions of the Act of June 26, 1974, the Labor Code and implementing acts is 
obligatory. Providing additional personal data is voluntary. 

We kindly inform you that we will contact selected candidates 

 

http://www.nemera.net/
mailto:plszc_rekrutacja@nemera.net
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Quality Engineer (R&D Department) 

Opis stanowiska 

• zarządzanie wszystkimi aspektami jakości w ramach przydzielonych projektów, takimi jak: 
zgodność z obowiązującymi normami i wymaganiami regulacyjnymi, zarządzanie ryzykiem, 
weryfikacja projektu, walidacja, plik historii projektu, kontrola zmian projektowych, CAPA, 
transfer projektu 

• opracowanie narzędzi jakościowych w ramach Insight Szczecin (dział R&D Nemera) 

• wspieranie rozwoju, wdrażania i doskonalenia Systemu Jakości Insight Szczecin 

• wspieranie zespołu projektowego we wszystkich aspektach jakościowych projektu 

• zatwierdzanie odpowiedniej dokumentacji projektowej zgodnie z listami kontrolnymi innowacji 
w zakresie nowych produktów 

• angażowanie się w działania związane z zarządzaniem ryzykiem projektowym zapewniające 
właściwe wykorzystanie narzędzi takich jak Plan i Raport Zarządzania Ryzykiem, FMEA 
(ograniczanie ryzyka produktów i procesów) 

• regularne monitorowanie i raportowanie statusu projektu do kierownika ds. jakości jednostki 

• przeprowadzanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych 

• aktywny udział w utrzymaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością Insight Szczecin 

• wdrażanie narzędzi jakościowych do zespołu projektów, takich jak metody rozwiązywania 
problemów, FMEA, QbD 

• połączenie między wszystkimi lokalizacjami Insight (Szczecin, La Verpillière, Chicago) 

• obsługa całej projektowej kontroli produktów 

Wymagania  

• dyplom inżyniera 

• umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim, doświadczenie w branży 
farmaceutycznej lub wyrobów medycznych 

• doświadczenie w dziale Jakości jako Inżynier Jakości 

Oferujemy 

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

• długoterminowa współpraca 

• możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie 

• dofinansowanie karty Multisport 

 
 

Aplikacje prosimy wysyłać na adres mailowy plszc_rekrutacja@nemera.net w temacie maila 
wpisując nazwę stanowiska z ogłoszenia. 

Nemera is an equal opportunity employer and in accordance with our diversity policy we review all qualified applications 
including those of people with disabilities. 

Administratorem danych osobowych jest Nemera Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-344, ul. Litewska 10a. 
Dane zbierane są dla potrzeb bieżącej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz 
aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

http://www.nemera.net/
mailto:plszc_rekrutacja@nemera.net

