
 
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 także 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: 

 

Kontroler Finansowy / Controlling Specialist 
Region: zachodniopomorskie, Szczecin - Prawobrzeże 

 

Co będzie należało do Twoich obowiązków: 

• Uczestnictwo w procesie zamknięcia finansowego miesiąca (rozliczanie kosztów produkcji, 

nakładów inwestycyjnych) oraz raportowania wyników. 

• Budżetowanie roczne, wieloletnie, prognozowanie krótkookresowe. 

• Szczegółowa analiza wyników finansowych (EBITDA, kapitał obrotowy netto, CAPEX). 

• Współpraca z wewnętrznymi komórkami przedsiębiorstwa w przekroju całej firmy w formie 

partnera biznesowego. 

• Udział we wdrożeniu narzędzi BI w celu automatyzacji raportowania dla całego 

przedsiębiorstwa. 

• Usprawnianie procesów w ramach obszaru finansów / raportowania / kontrolingu. 

Czego od Ciebie oczekujemy: 

• Wykształcenia wyższego - preferowane ekonomiczne, matematyczne, statystyczne lub 

pokrewne. 

• Minimum rocznego doświadczenia w kontrolingu lub księgowości (preferowane w firmie 

produkcyjnej) lub w audycie finansowym, doradztwie biznesowym. 

• Bardzo dobrej znajomości MS Excel (mile widziana również PowerQuery). 

• Dobrej znajomości języka angielskiego( min. B2) . 

• Znajomości podstaw rachunkowości zarządczej / finansowej. 

• Chęci rozwoju w obszarze kontrolingu, gotowości do nauki i poszerzania kompetencji. 

• Umiejętności pracy w zespole. 



• Umiejętności analitycznego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów. 

• Wychodzenia z inicjatywą, proponowania nowych rozwiązań. 

Ucieszy nas: 

• Znajomość systemów klasy ERP (preferowany SAP). 

• Znajomość narzędzi do analizy / wizualizacji danych typu Power BI, Tableau. 

Co chcemy ci zaoferować: 

• Wdrożenie w rolę od postaw, możliwość nauki od doświadczonego zespołu finansowego, 

szkolenia kompetencyjne i realne szanse awansu. 

• 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. 

• Prywatną opiekę medyczną. 

• Dofinansowanie karty Multisport. 

• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. 

• Naukę języka angielskiego/niemieckiego/hiszpańskiego poprzez platform e-learningową. 

• Transport firmowy na prawobrzeże. 

Jak będzie wyglądał proces rekrutacyjny: 

1. Przesyłasz do nasz swoją aplikację a my się z nią zapoznajemy.  

Jeśli będzie pasować do naszego profilu to zaprosimy Cię na rozmowę. Jeśli nie, otrzymasz od 

nas informację zwrotną. 

2. Kolejnym etapem będzie spotkanie z osobą z działu HR oraz Managerem Finansowym. 

Nastaw się także na sprawdzenie języka angielskiego, ew. także test z Excela. 

3. Wybranemu kandydatowi przedstawimy warunki współpracy, do pozostałych wrócimy z 

informacją zwrotną. 

Twój przyszły zespół to: 

• Robert – Manager działu Finansów, który jest Twoim potencjalnym szefem. 

• Anna – nasza nieoceniona Główna Księgowa. 

• Alicja – Księgowa, która zna firmę od podszewki. 

• Kasia – Młodsza Księgowa. 

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 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Oświadczam, że zostałem/am 
poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.” 
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