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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: 

TECHNOLOG/PROGRAMISTA FORM WTRYSKOWYCH 

Region: zachodniopomorskie 

Zakres obowiązków 

• Programowanie obrabiarek CNC. 
• Opracowywanie technologii wytwarzania elementów form wtryskowych. 
• Rozwiązywanie bieżących problemów pojawiających się podczas wytwarzania form wtryskowych.  

• Dobór narzędzi i parametrów skrawania. 
• Tworzenie dokumentacji wykonawczej oraz technologicznej. 
• Wykonywanie pomiarów detali. 
• Obsługa urządzeń pomiarowych. 
• Przestrzeganie procedur jakościowych. 

• Techniczna analiza wykonalności produktu. 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe techniczne – idealnie jeśli będzie to  Mechanika i Budowa Maszyn. 

• Doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku – ok 2 lat. 
• Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi. 
• Umiejętność czytania rysunków technicznych.  
• Znajomość programów inżynierskich konstrukcyjnych. 
• Znajomość sterowania obrabiarek CNC. 

• Znajomość języka angielskiego B1/B2. 
• Komunikatywność. 
• Dobra organizacja pracy. 

Mile widziane: 

• Znajomość sterowania Heidenhain oraz Fanuc. 

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. 
• Uczestnictwo w cyklicznych imprezach integracyjnych [ jeździmy na grzybobrania, spływy 

kajakowe, bawimy się w ramach działów i całej firmy ]. 
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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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