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Specjalista ds. programowych Digital Dragons
Krakowski Park Technologiczny do zespołu Digital Dragons szuka osoby, która
będzie współpracować przy tworzeniu programu jednej z największych konferencji
dla branży gier – Digital Dragons oraz będzie współtworzyć Digital Dragons
Academy – całoroczny cykl edukacyjny przeznaczony dla osób, które chcą
rozpocząć pracę w tej branży.

Głównym zadaniem osoby na tym stanowisku będzie współpraca z prelegentami
konferencji biznesowej Digital Dragons oraz Digital Dragons Academy w porozumieniu z
Radą Programową oraz zespołem. Docenimy osobę znającą projekty KPT wspierające
branżę gier.

Nasze oczekiwania

bardzo dobra znajomość branży oraz orientacja w trendach na rynku gier wideo,

znajomość wydarzeń branżowych B2B,

umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych,

wysokie zdolności organizacyjne, umiejętność realizacji wielu zadań jednocześnie,

komunikatywność, energia i pozytywne nastawienie,

samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność

angielski (min. C1) w mowie i piśmie

Mile widziane

 doświadczenie w marketingu lub business development w branży gier wideo

bycie aktywnym graczem

 umiejętność obsługi wordpressa

 

Co oferujemy:

możliwość pracy zdalnej

umowę o pracę – wymiar pełnego etatu

wynagrodzenie 5000-9000 zł brutto

świadczenia pozapłacowe (ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, karta



sportowa, bony świąteczne)

narzędzia do wykonywania pracy: laptop, telefon służbowy

indywidualny budżet szkoleniowy

kreatywną i bardzo ciekawą pracę w małym zespole

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kpt.krakow.pl do
31 sierpnia 2022 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

Metadane

Data publikacji : 16.08.2022
Data modyfikacji : 16.08.2022
Rejestr zmian Wersje dokumentu

Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:

mailto:biuro@kpt.krakow.pl
mailto:iod@kpt.krakow.pl
https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/rejestr/13466,dok.html
https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/wersje/13466,Wersja-dokumentu.html


Barbara Wityńska-Słącz

Osoba modyfikująca informację:
Barbara Wityńska-Słącz

Opcje strony

Poprzedni Strona
Następny Strona

https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/ogloszenia-o-pracy/13438,Specjalista-ds-rozwoju-firm.html
https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/ogloszenia-o-pracy/13438,Specjalista-ds-rozwoju-firm.html
https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/ogloszenia-o-pracy/13876,Specjalista-ds-realizacji-projektu-umowa-na-zastepstwo.html
https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/ogloszenia-o-pracy/13876,Specjalista-ds-realizacji-projektu-umowa-na-zastepstwo.html

