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Nemera Szczecin Sp. z o.o. (wcześniej Copernicus sp. z o.o.) należąca do grupy kapitałowej 
Nemera (nemera.net) światowego lidera w zakresie projektowania, rozwoju i produkcji urządzeń do 
dostarczania leków dla przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego i generycznego, 
poszukujemy obecnie osoby na stanowisko: 

Junior HR Data Specialist / Młodszy specjalista ds. 
kadr i płac 

Region: zachodniopomorskie 

Zakres obowiązków 

• Wprowadzanie i aktualizacja danych pracowniczych w systemie kadrowo-płacowym. 

• Prowadzenie akt personalnych. 
• Ewidencja i Rozliczanie czasu pracy. 
• Przygotowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej (umowy, aneksy itd.)  
• Sporządzanie sprawozdań, deklaracji i raportów do instytucji zewnętrznych (np. ZUS, US, GUS) 

oraz na potrzeby wewnętrzne. 
• Wsparcie w przygotowywaniu list płac. 
• Współpraca z kierownikami działów w zakresie bieżących spraw pracowniczych. 

• Wystawianie zaświadczeń dla pracowników. 
• Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów. 

Wymagania 

• Wykształcenie kierunkowe, mile widziane kierunki: Ekonomia, Administracja, Zarządzanie i 
pokrewne. 

• Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, podatków od osób fizycznych i 
ubezpieczeń społecznych, naliczania płac. 

• Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel). 
• Znajomość jęz. Angielskiego (B1) . 

• Zdolność szybkiego uczenia się. 
• Zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy pod presją czasu. 
• Dokładność, terminowość, samodzielność i zaangażowanie. 

Mile widziane: 

• Znajomość programów kadrowo-płacowych. 

• Doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku. 

Oferujemy 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, działającej na rynkach międzynarodowych. 
• Uczestnictwo w ciekawych, innowacyjnych projektach. 
• Możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego. 
• Dofinansowanie karty Multisport. 

• Uczestnictwo w cyklicznych imprezach integracyjnych [ jeździmy na grzybobrania, spływy 
kajakowe, bawimy się w ramach działów i całej firmy ]. 
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Aplikacje prosimy wysyłać na adres mailowy plszc_rekrutacja@nemera.net w temacie maila 
wpisując nazwę stanowiska z ogłoszenia. 

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. 

Prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie zapisu: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, dla potrzeb bieżącego procesu rekrutacyjnego firmy Nemera Szczecin sp. z 
o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-344, przy ul. Litewskiej 10a, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych 
Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich 
danych oraz ich poprawiania.” 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 
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