8Bit jest butikową agencją rekrutacyjną specjalizującą się w zatrudnianiu pracowników
do tworzenia gier wideo, VR/AR, oraz tech start-ups. Współpracujemy z wieloma
czołowymi studiami w Polsce i za granicą.
Szukamy osoby na stanowisko 𝗨𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗲𝗿, która zasili utalentowany zespół
naszego klienta i pomoże w pracach nad nadchodzącymi projektami. Jako programista
Unity będziesz tworzyć gry i aplikacje, dbając o jakość powstającego kodu, gdzie
‘dobrze’ jest dużo ważniejsze niż ‘byle szybciej’.

OPIS STANOWISKA:
●
●

Tworzenie gier przy zastosowaniu silnika Unity (C#)
Praca nad tytułami studia jak i międzynarodowych klientów (PC/console, mobile,
VR/AR - zależnie od preferencji)

WYMAGANIA:
●

●

Doświadczenie w tworzeniu gier przy zastosowaniu silnika Unity (C#) doświadczenie komercyjne nie jest wymagane; dobrze przygotuj swoje CV oraz
wykonaj test - liczą się umiejętności
Doświadczenie w pracy w jednym z wymienionych środowisk: PC/console, mobile,
VR/AR

●
●

Umiejętność optymalizowania projektów Unity
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

MILE WIDZIANE:
●
●

Doświadczenie w pracy nad projektem multiplayer
Znajomość shaderów

OFERTA:
●
●

●
●
●
●
●

Praca zdalna (pracodawca zapewnia cały sprzęt niezbędny do pracy) lub w biurze
we Wrocławiu
Elastyczny i nienormowany czas pracy (pracujesz bezpośrednio na swoje
wynagrodzenie kiedy chcesz i ile chcesz); oczekiwana dostępność to ok. 140-150
hr/miesiąc
Możliwość pracy na zróżnicowanych tytułach (platforma, rodzaj gry)
Wpływ na kierunek rozwoju wewnętrznych projektów (projekt należy do zespołu)
System premiowy (za kolejne sukcesy, osiągnięcia i przepracowane godziny
otrzymujesz podwyżki i nagrody)
Karta Multisport oraz Ubezpieczenie Medyczne
Regularne imprezy integracyjne (post-covid)

Wynagrodzenie (na rękę przy B2B) w oparciu o doświadczenie:
●
●
●

Junior - 5-8k PLN*
Regular - 8-15k PLN*
Senior - 12-20k PLN*

*pracodawca pokrywa koszty prowadzenia działalności takie jak ZUS i podatek dochodowy

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, wyślij swoje CV na adres: jobs@8bitplay.com lub poprzez
formularz na naszej stronie h
 ttps://8bitplay.com/
W tytule prosimy wpisać Unity Developer.
Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dodanie do CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).

