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Learning & Development Specialist 

Your responsibilities 

• Create learning culture in the organization 

• Carry out capability assessments across the organization 

• Design, conduct and organize training programs for employees 

• Take part in the onboarding process for new employees 

• Take care of the internal procedure in scope related to trainings 

• Support of HR Team in daily activities 

Our requirements 

• Higher education (preferred: human resources, social sciences and related) 

• Experience in HR area (preferred in learning & development) 

• Good English – min. B2 

• Good knowledge of MS Office (in particular: Excel and PowerPoint) 

• Easiness in building relations and highly developed communication skills 

• Initiative and creativity 

We offer 

• Stable employment based on an employment contract 
• Opportunity for professional development in the international company 
• Long-term cooperation 

• Sports Card 

 
 

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. 

  

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


 

Learning & Development Specialist 

Opis stanowiska 

• Tworzenie kultury uczenia się w organizacji 

• Przeprowadzanie ocen zdolności w całej organizacji 

• Projektowanie, prowadzenie i organizowanie programów szkoleniowych dla pracowników 

• Branie udział w procesie onboardingu dla nowych pracowników 

• Dbanie o wewnętrzną procedurę w zakresie związanym ze szkoleniami 

• Wsparcie Zespołu HR w codziennych czynnościach 

Wymagania 

• Wykształcenie wyższe (preferowane: zasoby ludzkie, nauki społeczne i pokrewne) 

• Doświadczenie w obszarze HR (preferowane w learning & development) 

• Dobry angielski – min. B2 

• Dobra znajomość MS Office (w szczególności: Excel i PowerPoint) 

• Łatwość w budowaniu relacji i wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne 

• Inicjatywa i kreatywność 

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 

 
 

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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