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Koordynator ds. akceleracji branży gier
Krakowski Park Technologiczny poszukuje osoby do zespołu Inkubatora i
Akceleratora Digital Dragons. W Inkubatorze i Akceleratorze Digital Dragons
projektujemy i wdrażamy rozwiązania wspierające młode studia z branży gier
wideo: długofalowe programy rozwojowe, warsztaty, konsultacje, eventy,
materiały poradnikowe, narzędzia szkoleniowe itp. Działamy zarówno w skali
krajowej jak i międzynarodowej.

Nasz wymarzony kandydat to osoba, która połączy kompetencje związane z:

project managementem,

doradztwem i szkoleniami,

branżą gier cyfrowych.

Jednak (i jest to bardzo ważne „jednak”) bardzo chętnie porozmawiamy także z osobami,
które przyniosą doświadczenia tylko z dwóch, lub nawet jednego z powyższych obszarów.

Co będziesz robić?

praca z firmami growymi biorącymi udział w Inkubatorze i Akceleratorze Digital
Dragons

organizacja eventów dla firm i osób z branży growej;

community management i networking;

praca z dokumentacją związaną z Inkubatorem i Akceleratorem Digital Dragons

generowanie pomysłów oraz budowanie nowych produktów i usług Inkubatora i
Akceleratora DD;

szukanie okazji do nieustannego rozwoju swoich umiejętności;

dbanie o work-life balance.

Nasze oczekiwania:

znajomość branży growej LUB branży doradczo-szkoleniowej LUB project
managementu w projektach miękkich;

doświadczenie w bezpośredniej współpracy z klientem lub partnerem biznesowym;

znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2/C1;

umiejętność pracy zarówno w trybie singleplayer jak i multiplayer – co-op.;



gotowość do uczenia się i rozwijania.

Mile widziane:

doświadczenie w wystąpieniach publicznych;

doświadczenie w pracy z dokumentami, w tym dokumentami projektów
dofinasowanych;

doświadczenie w robieniu własnych gier LUB osobiste doświadczenia w
prowadzeniu szkoleń LUB zarządzaniu projektami;

wszystko inne czym chcesz się pochwalić – zaskocz nas;

bycie na bieżąco z nowymi technologiami;

zainteresowanie grami – najchętniej wideo, ale nie tylko.

Co oferujemy: 

umowę o pracę – wymiar pełnego etatu,

wynagrodzenie: 5000–7000 zł brutto,

premie kwartalne uzależnione od efektów pracy,

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

narzędzia do wykonywania pracy: laptop i telefon służbowy,

profesjonalne szkolenia merytoryczne,

możliwość budowania nowych usług i produktów,

kreatywną i bardzo ciekawą pracę w małym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kpt.krakow.pl do 26
września 2021 r. do godz. 23.59.

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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