
 

 

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: 

Kierownik magazynu 

Region: zachodniopomorskie 

Zakres obowiązków 

• Zarządzanie obszarem magazynu wewnętrznego jak i zewnętrznego zgodnie z 
obowiązującymi procedurami 

• Zarządzanie zespołem podległych pracowników 

• Dbanie o bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad BHP 

• Kreowanie oraz nadzór nad procedurami magazynowymi 

• Nadzór nad procesami logistycznymi (optymalizacja oraz standaryzacja) 

• Planowanie optymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej 

• Odpowiedzialność za przeprowadzanie inwentaryzacji 

• Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie oraz wymianę sprzętu i wyposażenia 
magazynu  

• Nadzór nad terminami dostaw do klientów wewnętrznych i zewnętrznych 

• Ścisła współpraca z innymi działami firmy, m.in. z produkcją, działem sprzedaży, 
utrzymaniem ruchu 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe techniczne / logistyczne 

• Dobra znajomość j. angielskiego 

• Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 3 lata 

• Znajomość procesów magazynowych 

• Sumienność oraz umiejętność pracy pod presją czasu 

• Elastyczność w działaniu i otwartość na zmiany 

• Dyspozycyjność i odpowiedzialność 

• Bardzo dobra organizacja pracy 

• Dobra znajomość MS Excel oraz systemów ERP (SAP) 

Mile widziane: 
 

• Doświadczenie w projekcie relokacji magazynu (nowy layout magazynu, nowe procesy 
logistyczne) 

• Znajomość narzędzi ciągłego doskonalenia w obszarze logistyki wewnętrznej 

• Znajomość narzędzi Problem Solving’u 
 

Oferujemy: 



• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie działającej na rynkach międzynarodowych 

• uczestnictwo w ciekawych, innowacyjnych projektach dotyczących wyrobów 

medycznych 

• dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej 

• dofinansowanie karty Multisport 

• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego 

• naukę języka angielskiego poprzez platformę e-learningową 

• uczestnictwo w cyklicznych imprezach integracyjnych 

 

 

 
 

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 

mailto:plszc_rekrutacja@nemera.net

