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OFERTA PRACY 

Informacje o firmie 

Pełna nazwa 

Firmy/Instytucji 
Grupa NEUCA 

Krótka informacja o 

Firmie/Instytucji 

(profil działalności, wielkość 

 firmy, oddziały/filie itp.) 

Jesteśmy liderem w hurtowej dystrybucji farmaceutyków, która jest naszą 
najważniejszą działalnością. Równolegle rozwijamy synergiczne biznesy. 
Mamy pozycję eksperta w wielu ściśle współpracujących w ramach rynku 
zdrowia segmentach: handlu hurtowym, produkcji farmaceutyków, 
marketingu, logistyce, zarządzaniu siecią przychodni lekarskich, 
badaniach klinicznych, telemedycynie, informatyce, reklamie i mediach. 
Grupa NEUCA jest firmą innowacyjną - prowadzimy liczne projekty 
startupowe i wprowadzamy na rynek zdrowia nowe rozwiązania. 
Wszystkie nasze działania realizowane w ramach strategii są 
podporządkowane wsparciu rozwoju niezależnych aptek. 

Branża firmy Farmacja 

Adres 

 
ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 TORUŃ 

Telefon/Fax 609061608 

e-mail Karolina.Panka@neuca.pl 

Strona www https://neuca.pl/ 

Osoba kontaktowa Karolina Pańka 

 
 

Informacja o ofercie 

Branża oferty IT 

Oferowane stanowisko 

praktyk 
Staż – Analityk  Systemowy 

Opis zadań 

 wsparcie w pozyskaniu wymagań - zbieranie, dokumentowanie 
i uzgadnianie wymagań klientów wewnętrznych dotyczących 
systemów IT, 

 wsparcie/prowadzenie analiz systemowych w celu tworzenia i 
rozbudowy funkcjonalności systemów informatycznych, 

 tworzenie bieżącej dokumentacji aplikacji w oparciu o przyjęte 
wewnętrzne standardy NEUCA, 

 budowanie archiwum dokumentacji aplikacji, 
 bieżące wsparcie w Zespole IT (np.: testy, organizacja testów 

UAT, itd). 
 

Liczba oferowanych 1 



miejsc 

Wymagania: 

wykształcenie 
wykształcenie wyższe (studenci kierunków informatyka, fizyka, 
matematyka powyżej 3 roku) 

doświadczenie  

języki obce  

programy 
komputerowe 

 

Inne 

rozwinięte zdolności analityczne, 
umiejętność pracy w grupie, 
bardzo dobra organizacja pracy, 
dokładność, systematyczność, 
gotowość do poszerzania swojej wiedzy. 

Rodzaj umowy Umowa zlecenie 

Czas pracy 6 miesięcy z możliwością przedłużenia współpracy 

Wynagrodzenie  

Miejsce pracy Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58 

Oferowane warunki 
zatrudnienia 

możliwość wpływu na rozwój zaawansowanych narzędzi 
informatycznych, 
możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach pracy z doświadczonym 
zespołem, 
realizacja zadań w zespole zwinnym z elementami metodyki SCRUM. 
 

 

Sposób i forma składania 

aplikacji 

 

Poprzez link: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/ 
RecruitmentForm.aspx?WebID=28f40c63885b4019a1c6f96679dfebb
c 

  

 

  

Oferta ważna 

do* 
29.12.2017 r. 

 

 

 

Wytłuszczone są pola, których wypełnienie jest wymagane. 
 

*) Brak daty ważności oferty spowoduje wygaśnięcie oferty po 30 dniach od jej zgłoszenia 


