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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: 

TECHNIK-AUTOMATYK UTRZYMANIA RUCHU  

Region: zachodniopomorskie 

Zakres obowiązków : 

• Zapewnienie ciągłości pracy automatycznej części linii produkcyjnej. 
• Planowanie okresowych przeglądów oraz remontów. 
• Serwis urządzeń i maszyn. 

• Uruchamianie nowych maszyn i urządzeń. 
• Bieżące likwidowanie awarii. 
• Zgłaszanie usterek. 
• Prowadzenie dokumentacji serwisowej maszyn i urządzeń. 

Wymagania: 

• Wykształcenie techniczne. 
• Doświadczenie w firmie produkcyjnym na podobnym stanowisku. 
• Umiejętność czytania rysunku technicznego. 

• Znajomość środowiska programistycznego PLC. 
• Szukamy osoby, która jest rzetelna, odpowiedzialna i będzie chciała rozwijać się wraz z nami. 

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. 

• Pakiet medyczny. 
• Premie świąteczne oraz wakacyjne. 
• Dofinansowanie karty Multisport. 
• Dostęp do platformy językowej. 

• 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. 

http://www.nemera.net/
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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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