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Stanowisko:

Programista/Programistka Unreal

Firma:

Artifex Mundi

Numer oferty:

482

Data dodania:

17-05-2017

Pracodawca
Nazwa firmy

Artifex Mundi

Adres

ul. Szewczenki 8, 40-855 Katowice

E-mail

praca@artifexmundi.com

Telefon

601492951

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Programista/Programistka Unreal
Jako Programista/Programistka Unreal będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za rozwój
gier:
• Programowanie mechaniki;

Zakres obowiązków

• Optymalizację kodu;
• Pracę przy portowaniu na platformy PC, Xbox One oraz PS4;
• Pracę z systemem kontroli wersji;
• Dbałość o jakość rozwiązań.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

bez znaczenia

Status kandydata

student/absolwent

Obsługa komputera
Języki obce
Zapraszamy Cię do współpracy jeśli posiadasz:
• Bardzo dobrą znajomość silnika Unreal Engine 4;
• Minimum jedna wydana gra oraz dwuletnie doświadczenie w pracy z silnikiem UE 3/4;
• Bardzo dobrą znajomość C++;
• Cechę proaktywności i umiejętność pracy w zespole.
Umiejętności, predyspozycje

Mile widziane:
• Doświadczenie w tworzeniu gier na różne platformy (PC, Xbox, PS, Android, iOS);
• Znajomość systemu wersjonowania Git;
• Znajomość wzorców projektowych;
• Wykształcenie techniczne;
• Bardzo dobry angielski.
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV

Forma umowy

umowa o pracę

Czas zatrudnienia

do ustalenia

Godzinowy wymiar pracy

40 h w tygodniu

Data rozpoczęcia pracy

0000-00-00
Jako Artifex Mundi - jesteśmy zespołem 150 utalentowanych ludzi, których największą
pasją jest tworzenie wyjątkowych tytułów, pełnych niesamowitych historii. Dumnie
nosimy miano jednego z wiodących producentów i wydawców casualowych gier przygodowych
na świecie. Dotychczas wydaliśmy ponad 50 tytułów na wszystkie popularne platformy i
urządzenia mobilne. Wierzymy, że najlepsze gry to takie, z których sami będziemy
dumni, dlatego w ramach inicjatywy amLab eksperymentujemy z nowymi gatunkami - od
midcore'owych hack'n'slashy do casualowych match-3 wydawanych w modelu free-to-play.
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 150 profesjonalistów-pasjonatów, co gwarantuje Ci dostęp do
unikalnej wiedzy i pozwala rozwinąć umiejętności, trudno dostępnych bez ich
wsparcia;
- Pracę w organizacji dążącej do płaskiej struktury, gdzie nie ma podziału na

Inne świadczenia

podwładnych i szefów, a wzajemne relacje buduje się w oparciu o partnerstwo, szacunek,
otwartość i zaufanie;
- Stabilność zatrudnienia i 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 warunkach zatrudnienia na jakich chcesz się z nami
związać;
- Finansowanie Twoich planów w zakresie rozwoju zawodowego;
- Możliwość elastycznego decydowania o swoim czasie pracy;
- 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;
- 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 stół bilardowy, piłkarzyki, wygodne miejsca do pogrania w ulubione
gry.

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

Aplikacje w formie CV prosimy nadesłać do 15.06.2017

Sposób kontaktowania się
z firmą

praca@artifexmundi.com

Dodatkowe informacje
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