Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

Marketing Programmer

Firma:

Artifex Mundi

Numer oferty:

408

Data dodania:

17-10-2016

Pracodawca
Nazwa firmy

Artifex Mundi

Adres

ul. Szewczenki 8, 40-855 Katowice

E-mail

praca@artifexmundi.com

Telefon

601492951

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Marketing Programmer
Jako Marketing Programmer będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za:

Zakres obowiązków

- rozwijanie funkcjonalności oprogramowania marketingowego;
- integrowanie oprogramowania z usługami zewnętrznymi: Google Play, Amazon GameCircle,
Apple GameCenter, Facebook, własne usługi w chmurze Microsoft Azure.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

bez znaczenia

Status kandydata

student/absolwent

Obsługa komputera
Języki obce
Zapraszamy Cię do współpracy jeśli posiadasz:
- podstawową znajomość C++, C#, Java, Objective-C;
- podstawową znajomość Visual Studio, XCode.
Umiejętności, predyspozycje

Dodatkowymi Twoimi atutami będą:
- podstawowa znajomość HTML, CSS, JS;
- podstawowa znajomość relacyjnych baz danych (SQL Server);
- doświadczenie w pracy z narzędziami Git, SVN, Jira.
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV

Forma umowy

umowa o pracę

Czas zatrudnienia

okres próbny

Godzinowy wymiar pracy

40 h w tygodniu

Data rozpoczęcia pracy

2002-11-20
W zamian za efektywne wspieranie nas swoimi kompetencjami oferujemy Ci:
- Możliwość realizacji interesujących projektów w obszarze gamedev - dostarczających
rozrywki ludziom z całego świata;
- Kontakt z zespołem 140 profesjonalistów-pasjonatów, co gwarantuje Ci dostęp do
unikalnej wiedzy i pozwala rozwinąć umiejętności, trudno dostępnych bez ich
wsparcia;
- Stabilność zatrudnienia - nasz plan zakłada nową grę co 3 tygodnie, wydawaną dla
ponad 16 milionów graczy z całego świata;
- Wynagrodzenie dające Ci komfort, byś mógł/mogła z pasją oddać się realizacji
swoich zadań bez myślenia o nich w kategoriach zarobkowych;
- Swobodę w zakresie decydowania o rodzaju umowy jaką chcesz się z nami związać;

Inne świadczenia

- Finansowanie Twoich planów w zakresie rozwoju zawodowego, bo świetnie rozumiemy to,
że kiedy Ty się rozwijasz, rozwija się cała organizacja;
- Kreatywne piątki, podczas których możesz oderwać się od regularnych zadań, by
zająć się tym na co masz szczególną ochotę – to właśnie w tym dniu powstają
nieoczekiwane pomysły i usprawnienia dotyczące naszej wspólnej pracy. To też szansa
dla Ciebie by pokazać kompetencje i stworzyć sobie miejsce pracy, o jakim marzysz;
- Możliwość elastycznego decydowania o swoim czasie pracy;
- Budowanie wzajemnych relacji w oparciu o partnerstwo, szacunek, otwartość i zaufanie,
bez barier stanowiskowych;
- Pracę w komfortowym biurze ( nie przewidujemy możliwości pracy zdalnej) z własnym
parkingiem i bardzo wygodnym dojazdem w centrum Katowic, w którym znajdziesz chillout
room wyposażony w bilarda, piłkarzyki, wygodne miejsca do pogrania w ulubione gry, dwie
sale kinowe.

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia
Sposób kontaktowania się
z firmą
Dodatkowe informacje

2/2

Aplikacje w formie CV prosimy nadesłać do 17.11.2016
praca@artifexmundi.com

