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 nas wspierać jako:

Junior Publishing Artist
Miejsce pracy: Katowice

Jako Junior Publishing Artist będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za:
- Tworzenie atrakcyjnych wizualnie grafik promocyjnych (ikona, paywall, banery marketingowe itp.)
dostosowanych pod wybrane platformy (np. Steam, Google-Play, Amazon, MacAppStore);
- Ścisłą współpracę z zespołem w procesie przygotowania gier do ich wydania.

Zapraszamy Cię do współpracy jeśli:
- Posiadasz umiejętność tworzenia grafiki 2D w tym: szkice, rysunki postaci ludzkich (szkic i
wykończenie), grafiki promocyjne (ikony, banery, arty marketingowe);
- Znasz podstawowe zasady działania oraz projektowania interface’u;
- Łatwo przystosowujesz się do różnych konwencji i settingów;
- Wykazujesz się inwencją twórczą, wyobraźnią oraz pomysłowością;
- Potrafisz poprzeć Twoim portfolio swój zmysł plastyczny, wyczucie estetyki, proporcji, koloru oraz
kompozycji;
- Precyzyjnie dbasz o szczegóły;
- Potrafisz pracować w zespole;
- Znasz program Adobe Photoshop.

Dodatkowymi atutami będą:
- Znajomość zagadnień związanych z branżą gamedev;
- Świadomość rynku gier mobilnych/pc-towych;

- Doświadczenie w tworzeniu grafiki 2D - potwierdzone odpowiednimi materiałami tworzącymi
portfolio, lub innymi próbkami prac;
- Znajomość innych programów z pakietu Adobe.

W zamian za efektywne wspieranie nas swoimi kompetencjami oferujemy Ci:

- Możliwość uczestniczenia w procesie wydawania interesujących projektów 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;
- 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;
- 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;
- 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.

Wyakcentuj swoje atuty w CV i wyślij je do nas na adres e-mail: praca@artifexmundi.com

Do przesłanej oferty prosimy o dodanie następującej informacji:

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.

