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 50 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:

TESTER/TESTERKA GIER
Miejsce pracy: Katowice

Jako Tester/Testerka Gier będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za:
- Raportowanie błędów we wszystkich elementach gry;
- Współpracę z całym zespołem developerów (QA, producent, grafik, programista, LD);
- Organizację swojej pracy oraz dotrzymywanie terminów.

Zapraszamy Cię do współpracy jeśli:
- Posiadasz przynajmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku testera gier i chcesz się
rozwijać w tym kierunku;
- Masz doświadczenie z pracą przy konsolach (PS4, XBOX ONE);
- Potrafisz jasno opisać zaobserwowany problem;
- Potrafisz kreatywnie psuć gry;
- Znasz język angielski na poziomie umożliwiającym komunikację i czytanie dokumentacji technicznej;
- Wiążesz swoją przyszłość z branżą gier.

W zamian za efektywne wspieranie nas swoimi kompetencjami oferujemy Ci:

- Pracę w zespole, w którym masz faktyczny wpływ na projekty;
- Pracę w organizacji dążącej do płaskiej struktury, gdzie nie ma podziału na podwładnych i szefów, a
wzajemne relacje buduje się w oparciu o partnerstwo, szacunek, otwartość i zaufanie;

- Stabilność zatrudnienia - nasz plan zakłada nową grę co 3 tygodnie, wydawaną dla ponad 16
milionów graczy z całego świata;
- Swobodę w zakresie decydowania o warunkach zatrudnienia na jakich chcesz się z nami związać;
- Możliwość elastycznego decydowania o swoim czasie pracy;
- Ciekawe szkolenia - 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;
- Pracę w komfortowym biurze ( nie przewidujemy możliwości pracy zdalnej) w centrum Katowic, z
własnym parkingiem i bardzo wygodnym dojazdem, w którym znajdziesz chillout room wyposażony
w stół bilardowy, piłkarzyki, wygodne miejsca do pogrania w ulubione gry, a także dwie sale kinowe i
parking dla rowerów.

Wyakcentuj swoje atuty w CV i zaaplikuj! 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.

