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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: 

Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością 

Region: zachodniopomorskie 

Zakres obowiązków 

• Sporządzanie dokumentacji SZJ oraz tworzenie nowych projektów dokumentów. 
• Kompleksowy nadzór nad dokumentacją jakościową, w tym kompletowanie i dbanie o 

prawidłowy obieg dokumentacji. 
• Współpraca przy wprowadzaniu działań doskonalących jakość procesów.  
• Aktywny udział we wdrażaniu zmian i doskonaleniu SZJ. 
• Wystawianie poleceń wdrożenia działań korygujących/zapobiegawczych. 

• Nadzorowanie rejestru CAPA, rejestru zmian w obszarze SZJ. 
• Identyfikacja i analiza źródłowych przyczyn niezgodności (root cause analysis).  
• Przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz kompletowanie dokumentacji z tym związanej. 
• Prowadzenie szkoleń wewnętrznych ze zmian w dokumentacji QMS.  
• Współpraca z innymi działami w obszarze dotyczącym SZJ (np. audyty wew., zmiany w 

dokumentacji). 
• Asystowanie w audytach klientów i jednostki notyfikowanej. 
• Tłumaczenie dokumentacji na język angielski. 

• W uzasadnionych przypadkach wsparcie w rozwoju i aktualizacji dokumentacji technicznej. 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe techniczne- mile widziany kierunki takie jak: Inżynieria 
Chemiczna/Procesowa, Biotechnologia itp. 

• Doświadczenie zawodowe w pracy z systemem zarządzania jakością min. 2 lata [ ucieszy nas 
bardzo doświadczenie w obszarze medycznym, żywności lub automotive] 

• Znajomość wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością (np. EN ISO 13485:2016, EN ISO 
9001:2015). 

• Znajomość wymagań dotyczących CAPA. 
• Mile widziane doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych. 
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1. 

• Szukamy osoby, która jest rzetelna, samodzielna, bierze odpowiedzialność za swoje zadania oraz 
ma zmysł analityczny. 

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. 
• Dostęp do platformy językowej. 
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• Uczestnictwo w cyklicznych imprezach integracyjnych [ jeździmy na grzybobrania, spływy 
kajakowe, bawimy się w ramach działów i całej firmy ]. 

 

 
 

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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