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Tester/Testerka Gier - praktyka

Artifex Mundi to największy producent i wydawca gier typu casual w Polsce i jeden z
największych na świecie. Firma zatrudnia blisko 150 osób, dla których największą
pasją jest tworzenie ekscytujących gier. Dotychczas wydaliśmy ponad 40 tytułów
dostępnych na wszystkich popularnych platformach i urządzeniach mobilnych, które tylko
w przeciągu ostatniego roku pobrano ponad 16 mln razy. Obecne portfolio firmy wzbogaciła
nowa marka – Bladebound - RPG akcji dostępne w modelu f2p, które jest największym
przedsięwzięciem w historii studia (www.bladeboundgame.com).

Obecnie poszukujemy osoby, która będzie wspierać nasz zespół jako:
Tester /Testerka Gier - praktyka
Miejsce pracy: Katowice
Zapraszamy Cię do odbycia bezpłatnej, miesięcznej praktyki w naszym teamie,
realizującym projekty w obszarze gamedev, dostarczając rozrywki ludziom z całego
świata.

W trakcie praktyki będziesz mógł/mogła nauczyć się:
• jak wydawać gry dobrej jakości
• jak testować funkcjonalność aplikacji
• jak szukać błędów i dbać o standardy
• jakie wymagania musi spełnić gra, żeby mogła trafić do graczy
• jak tworzyć dokumentację techniczną

Zakres obowiązków

• jak współpracować z zespołem w zakresie usuwania błędów
• jak wygląda proces tworzenia gier na wielu platformach
Oprócz możliwości nabycia powyższych kompetencji oferujemy Ci również:
• Kontakt z zespołem 150 profesjonalistów-pasjonatów, co gwarantuje Ci dostęp do
unikalnej wiedzy i pozwala rozwinąć umiejętności, trudno dostępnych bez ich wsparcia
• Dostęp do regularnie uzupełnianej firmowej wikipedii, dzięki której dzielimy się
wiedzą i doświadczeniem
• 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
• Miejsce pracy – komfortowe biuro 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.
Jeżeli dobrze wykorzystasz ten czas, udowadniając nam, że możemy zaproponować Ci
pracę, po praktykach możesz liczyć dodatkowo na:
• 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
• Finansowanie Twoich planów w zakresie rozwoju zawodowego, bo świetnie rozumiemy to,
że kiedy Ty się rozwijasz, rozwija się cała organizacja

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

bez znaczenia

Status kandydata
Obsługa komputera
Języki obce
Ale zanim to wszystko, pokaż nam w trakcie rekrutacji, że:
• odznaczasz się spostrzegawczością i uważnością
Umiejętności, predyspozycje

• dbasz o szczegóły
• potrafisz jasno opisać zaobserwowany problem
• potrafisz współpracować w zespole
• posługiwanie się prostymi pojęciami technicznymi w języku angielskim nie sprawi Ci
trudności
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

cv

Forma umowy

umowa o praktykę absolwencką lub porozumienie ws. praktyk studenckich

Czas zatrudnienia

luty 2017

Godzinowy wymiar pracy

40 h w tygodniu

Data rozpoczęcia pracy

2001-02-20

Inne świadczenia

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

Aplikacje w formie CV prosimy nadesłać do 20.01.2017

Sposób kontaktowania się
z firmą

praca@artifexmundi.com

Do przesłanej oferty prosimy o dodanie następującej informacji:
Dodatkowe informacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn.
29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
Zastrzegamy sobie prawo do rozmowy jedynie z wybranymi kandydatami.
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