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Senior Project Manager (R&D 
Department) 

Your responsibilities 

• managing and coordinating the whole project and allocated project team (transversal  
management) from the RFQ (Request for Quotation) to the validation of the small scale process  

• and product design freeze (end of Pilot stage, NPI Process) in respect of Quality, Costs and 
Timing  targets 

• managing the Project Risks and associated action plan with the team and escalate to the  
management when needed (project steering committee) 

• coordinating with the finance controller accurate finance follow up (customer and supplier 
orders  and payments, inter plants invoices, …) 

• timeline preparing and managing project’s budget 

• cooperating with involved internal and external members on the project 

• organizing project teams work 

• reporting projects status for management board 

• delivering agreed results on time 

• planning technical documentation according to internal requirements 

• participating in the definition of the Project team allocated to his project and participating in 
the  technical choices and supplier selection with the team (product and process definition) 

• leading and managing the customer (internal or external) in collaboration with the Sales by 
being  

• the key communication interface 

Our requirements 

• engineering degree 

• knowledge and experience in project management 

• proven experience in leading multidisciplinary project team and direct customer contact 

• knowledge in program management of development projects from early stages (concept) to mass  
production 

• good analytical and computer skills, the ability to perform advanced analyzes 

• ability to be a great team player with convincing and communication skills 

• initiative, self-reliance, solutions-oriented, leadership 

• fluent in English 

Optional:  

• experience in project management related to the design and implementation of medical devices 

• background in pharmaceutical or medical devices industry, ideally with plastic injection and high  
speed assembly products 

• knowledge of standards and requirements for medical devices 

 

http://www.nemera.net/


 

We offer 

• stable employment based on an employment contract 

• life insurance 

• the opportunity for development in an international company 

• sports card 

• work in a dynamic work environment 

• integration events 

 
 

Please send your application to 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. 
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Senior Project Manager (R&D 
Department) 

Opis stanowiska 

• zarządzanie i koordynowanie całego projektu oraz przydzielonym zespołem projektowym 
(zarządzanie przekrojowe) od RFQ (zapytanie ofertowe) do walidacji zamrożenia procesu na 
małą skalę i projektu produktu (koniec etapu pilotażowego, proces NPI) w odniesieniu do celów 
jakościowych, kosztowych i czasowych 

• zarządzanie ryzykiem projektu i związanym z nim planem działania z zespołem oraz w razie 
potrzeby eskalowanie do kierownictwa (komitet sterujący projektem) 

• koordynowanie z kontrolerem finansowym dokładnych działań następczych w sprawie finansów 
(zamówienia i płatności klientów i dostawców, faktury między zakładami, itp.) 

• harmonogram przygotowania i zarządzania budżetem projektu 

• współpraca z zaangażowanymi zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi przy projekcie 

• organizowanie pracy zespołów projektowych 

• raportowanie statusu projektów dla zarządu 

• terminowe dostarczanie uzgodnionych wyników 

• planowanie dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami wewnętrznymi 

• udział w definiowaniu zespołu projektowego przydzielonego do jego projektu oraz udział w 
wyborach technicznych i wyborze dostawcy wraz z zespołem (definicja produktu i procesu) 

• prowadzenie i zarządzanie klientem (wewnętrznym lub zewnętrznym) we współpracy ze 
Sprzedażą poprzez bycie kluczowym interfejsem komunikacyjnym 

Wymagania 

• dyplom inżyniera 

• wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami 

• udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu multidyscyplinarnego zespołu projektowego i 
bezpośrednim kontakcie z klientem 

• wiedza w zakresie zarządzania programami projektów rozwojowych od wczesnych etapów 
(koncepcji) do produkcji masowej 

• dobre umiejętności analityczne i komputerowe, umiejętność wykonywania zaawansowanych 
analiz 

• umiejętność bycia świetnym graczem zespołowym z przekonującymi i komunikacyjnymi 
umiejętnościami 

• inicjatywa, samodzielność, zorientowanie na rozwiązania, przywództwo 

• umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim 

Mile widziane:  

• doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z projektowaniem i wdrażaniem wyrobów 
medycznych 

• doświadczenie w branży farmaceutycznej lub wyrobów medycznych, najlepiej z wtryskiem 
tworzyw sztucznych i szybkimi produktami montażowymi 

• znajomość norm i wymagań dotyczących wyrobów medycznych 



 

 

Oferujemy 

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

• długoterminowa współpraca 

• możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie 
• dofinansowanie karty Multisport 

• praca w dynamicznym środowisku pracy 

• imprezy integracyjne 

 
 

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. 
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