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Specjalista ds. akceleracji branży gier
Krakowski Park Technologiczny poszukuje osoby do zespołu Inkubatora Digital
Dragons. W Inkubatorze Digital Dragons projektujemy i wdrażamy rozwiązania
wspierające młode studia z branży gier wideo: warsztaty, konsultacje, eventy,
materiały poradnikowe, narzędzia szkoleniowe itp.
Szukamy osoby, która łączy kompetencje związane z branżą gier oraz branżą doradczoszkoleniową - to nasz wymarzony kandydat. Bardzo chętnie porozmawiamy także z
osobami, które przychodzą z branży gier i są gotowe na podniesienie swoich kompetencji
doradczo-szkoleniowych LUB takich, które mają doświadczenia doradczo-szkoleniowe i są
gotowe poznać biznesową stronę branży gier.
Co będziesz robić?
praca z ﬁrmami growymi biorącymi udział w Inkubatorze Digital Dragons:
projektowanie programów inkubacji i akceleracji,
rekrutacja i selekcja uczestników programów inkubacji/akceleracji – w Polsce i za
granicą,
bieżący monitoring rozwoju uczestników Inkubatora DD,
wsparcie doradcze dla ﬁrm, projektowanie i wyszukiwanie nowych możliwości
rozwoju,
community management środowiska growego skupionego wokół Inkubatora Digital
Dragons (ﬁrmy, mentorzy, organizacje studenckie, partnerzy zagraniczni)
pozyskiwanie ekspertów i partnerów Inkubatora Digital Dragons i współpraca z nimi
networking
organizacja eventów dla ﬁrm i osób z branży growej
zarządzanie treścią na stronie IDD na Facebooku – planowanie i przygotowywanie
treści do publikacji, współpraca z zespołem promocji,
praca z dokumentacją związaną z Inkubatorem Digital Dragons
Nasze oczekiwania:
znajomość branży growej LUB bardzo dobra i praktyczna znajomość branży
doradczo-szkoleniowej,
doświadczenie w bezpośredniej współpracy z klientem lub partnerem biznesowym,

znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2/C1,
umiejętność pracy w zespole i pozytywne podejście do współpracowników, ale także
samodzielność i inicjatywa.
Mile widziane:
doświadczenie w wystąpieniach publicznych - prowadzenie prezentacji przed
pojedynczym klientem, jak i przed szerszą publicznością,
doświadczenie w pracy z dokumentami, w tym dokumentami projektów
doﬁnasowanych (sprawozdania, raporty, analizy, etc.),
doświadczenie w robieniu własnych gier w ramach game jamów lub studiów indie
LUB osobiste doświadczenia doradczo-trenerskie, w tym budowa własnych
programów rozwojowych lub narzędzi (ćwiczeń, gier, kanw, metod itp.),
wszystko inne co pasuje do branży gier LUB doradztwa i szkoleń, a o czym mogliśmy
zapomnieć – pochwal się, zaskocz nas,
zainteresowanie grami.
Co oferujemy:
umowę o pracę – wymiar pełnego etatu,
adekwatne wynagrodzenie,
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 27
kwietnia 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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