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Specjalista ds. gier niezależnych
Krakowski Park Technologiczny poszukuje osoby, która w ramach zespołu ds.
branży gier (odpowiedzialnego za realizację Digital Dragons, Digital Dragons
Academy, Krakjam i wielu innych projektów) będzie odpowiedzialna za budowanie
relacji w środowisku Indie Developerów – niezależnych producentów branży gier.

Co będziesz robić?

budowanie bazy projektów indie games

nawiązywanie relacji z indie developerami

organizacja konkursów Digital Dragons Indie Celebration oraz Indie Showcase

współpraca z platformami takimi jak Steam, GoG itp.

Nasze oczekiwania:

zainteresowanie branżą gier, rynkiem B2C

bycie aktywnym graczem

łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność ich utrzymywania w perspektywie
długoterminowej

pozytywne nastawienie, otwartość, komunikatywność

samodzielność, sprawna i efektywna organizacja pracy

umie i lubi pracować w zespole

biegła znajomość języka angielskiego (wymagany poziom C1)

Mile widziane:

doświadczenie w organizacji wydarzeń, koncertów, konferencji itp.

możliwość podjęcia pracy od zaraz

Co oferujemy: 

umowę o pracę – wymiar pełnego etatu

wynagrodzenie 5000-6000 zł brutto

świadczenia pozapłacowe (ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, karta
sportowa, bony świąteczne)



narzędzia do wykonywania pracy: laptop, telefon służbowy

profesjonalne szkolenia merytoryczne

kreatywną i bardzo ciekawą pracę w małym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kpt.krakow.pl do 31
marca 2021 r. do godz. 15.00.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji prowadzonego przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich
danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od
momentu przesłania aplikacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Krakowski Park Technologiczny z
siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych
danych osobowych jest dobrowolne. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
możliwy jest pod adresem: iod@kpt.krakow.pl
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