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Nemera Szczecin Sp.z o.o. należy do grupy kapitałowej Nemera, która jest światowym liderem w 

zakresie projektowania, rozwoju i produkcji urządzeń do dostarczania leków dla przemysłu 

farmaceutycznego, biotechnologicznego i generycznego. Oddziały firmy znajdują się we  Francji, 

Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Brazylii i Indiach.                                                                            

W naszym oddziale specjalizujemy się w produkcji wstrzykiwaczy do podawania leków drogą 

pozajelitową, np. insuliny czy hormonu wzrostu. Jeśli chcesz dołączyć do zespołu, który będzie je 

tworzył, aplikuj na stanowisko: 

TECHNIK IT 

Region: zachodniopomorskie, Szczecin-Prawobrzeże 

Co będzie należało do Twoich obowiązków: 

• Zapewnienie wsparcia IT użytkowników na poziomie pierwszej i drugiej linii wsparcia  w 

siedzibie firmy oraz zdalnie. 

• Monitorowanie i nadzór nad poprawnością funkcjonowania urządzeń sieciowych. 

• Wsparcie w zapewnieniu rozwiązań problemów informatycznych z nastawieniem na klienta 

wewnętrznego oraz aktywna współpraca z innymi działami firmy. 

• Utrzymanie systemów informatycznych i komunikacyjnych, raportowanie błędów z nimi 

związanych. 

• Przygotowywanie / konfiguracja sprzętu IT dla pozostałych pracowników firmy, wsparcie 

urządzeń peryferyjnych, bieżąca konserwacja. 

• Zapewnienie ciągłości pracy systemów i urządzeń IT w obszarze produkcji. 

• Inwentaryzacja sprzętu IT, kontrola licencji oprogramowania używanego w firmie, tworzenie 

sprzętowej dokumentacji IT. 

• Praca w systemie ticketowym. 

Czego od Ciebie oczekujemy: 

• Wykształcenia minimum średniego technicznego. 

• Ogólnej znajomości zagadnień sieciowych. 

• Ogólnej wiedzy z zakresu IT, chęci do nauki i rozwoju. 

• Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym. 

• Gotowości do pracy samodzielnej oraz w zespole. 

• Chęci ciągłego uczenia się i poznawania nowych technologii. 

 

Ucieszy nas: 
 

• Ogólna wiedza z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych (routery, switche, access pointy). 

• Ogólna wiedza z zakresu TCP/IP, routing, switching oraz umiejętność instalacji i rozwiązywania 

problemów z sieciami LAN i VPN. 
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Co chcemy Ci dać :  

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, działającej na rynkach międzynarodowych. 

• Uczestnictwo w ciekawych, innowacyjnych projektach. 

• Budżet szkoleniowy. 

• Możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego. 

• Dofinansowanie karty Multisport. 

• Opiekę medyczną. 

• Premie świąteczne i wakacyjne. 

• Dostęp do platformy językowej. 

• Transport firmowy. 

• 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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