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POSZUKIWANY, POSZUKIWANA! 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

▪ Rekrutuje  : RedDeer.games 

▪ Branża   : Gamedev 

▪ Praca w trybie  : Hybrydowym | biuro w Warszawie 

▪ Rodzaj zlecenia  : B2B 

▪ Długość projektu : współpraca długoterminowa | praca stała 

▪ Wynagrodzenie  : 8 000,00 zł – 15 000,00 zł netto | miesięcznie  

 

O REDDEER.GAMES 

 

Spółka RedDeer.Games (RDG) to niezależny producent i wydawca gier wideo (indie games). Wyróżniona  

w kategorii „Najszybciej rozwijająca się spółka gamedev w Europie Centralnej”, zaliczana wg „Forbes”  

do Top50 polskich producentów gier. Jeden z największych wydawców (Top 30) gier na Nintendo Switch,  

a także wybrana przez Google for Startups, Dealroom.co, Atomico VC/PE i Credo VC/PE jako jeden  

z TOP Gaming Startupów w Europie Środkowo-Wschodniej!  

 

Więcej o nas, naszej historii, kim jesteśmy oraz o tym co nas inspiruje: TUTAJ. Zapraszamy także  

do odwiedzenia naszej strony  WWW  

https://drive.google.com/file/d/1boucCLmta6YzuDqGutpZpQpfzljNbFHS/view?usp=sharing
http://www.reddeergames.com/
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INFORMACJE O PROJEKCIE „THE EVIL ONE” 

 

Dzięki współpracy z Matthew Tyrmandem (synem oraz właścicielem autorskich praw majątkowych  

do utworów legendarnego Leopolda Tyrmanda) w portfolio studia RedDeer.Games znalazła się wieloletnia 

umowa licencyjna uprawniająca do stworzenia serii gier oraz szeregu dodatków (DLC) na podstawie 

powieści kryminalnej pod tytułem „Zły” Leopolda Tyrmanda. Więcej na ten temat w komunikacie 

inwestorskim: TUTAJ 

 

Dlaczego „Zły”? Bo nic nie sprawdza się lepiej w świecie gier niż charyzmatyczny główny bohater.  

Dzięki temu, że umowa licencyjna nie posiada ograniczeń terytorialnych, nasz bohater stanie się podstawą 

do stworzenia gier wideo i całego univesrum w oparciu o wiele nowoczesnych kanałów rozrywki, zyskując 

przy tym globalną popularność.  

 

KOGO SZUKAMY? 

 

Samodzielnego, kreatywnego Senior Project Managera z udokumentowanym doświadczeniem  

w budowaniu zespołu projektowego i skutecznym zarządzaniem nim.  Jego głównym zadaniem będzie 

powołanie i samodzielne pokierowanie zespołem dedykowanym do przygotowania całego uniwersum 

innowacyjnego projektu [w tym Web 3.0] „THE EVIL ONE”.  Będzie odpowiedzialny także za przygotowanie 

strategii zarządzania projektem, uwzględniającej elementy:  

▪ nadzoru nad jego realizacją, 

▪ generowania inicjatyw i priorytetyzacja działań mających na celu realizowanie strategii 

produktowej, 

▪ researchu potencjalnych partnerów do projektu, ich pozyskanie i utrzymanie, 

▪ ścisłej współpracy z działem kreatywnym, marketingu oraz wydawniczym. 

 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA 

 

1. Minimum 3 lata doświadczenia i szeroka wiedza z zakresu zarządzania projektami, najlepiej  

w branży IT, digital, e-commerce (lub krótsze, jeżeli uważasz, że sobie poradzisz). 

2. Nie wymagamy doświadczenia w branży gamingowej, ale oczekujemy otwartości na innowacje.  

3. Świadomość marki, chęć współtworzenia i rozwijania zespołu. 

4. Wysoce rozwinięte umiejętności organizacyjne, planistyczne i społeczne.  

5. Umiejętność realizacji procesów biznesowych, ciekawość i dociekliwość, zrozumienie procesów 

OKR, 

6. Przełożenie strategii produktowej na jasno określone cele i szczegółowe wymagania dla 

powołanego przez Ciebie zespołu.  

7. Zdolności przywódcze do codziennego motywowania i inspirowania zespołu oraz jego 

nadzorowania. 

https://drive.google.com/file/d/1E84Xtza-IjP6wLE0aaeb5-HtfXjHndNF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qm7KC1wbW6tOL92MoNrDvhmKnegW7WoD/view?usp=sharing
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8. Samodzielność, kreatywność, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za projekt. 

9. Dyspozycyjność pełnym wymiarze czasu pracy. 

10. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie przynajmniej na poziomie B2. 

11. Znajomość powieść Leopolda Tyrmanda "Zły". 

 

CO OFERUJEMY 

 

1. Atrakcyjne wynagrodzenie, uwarunkowane Twoim doświadczeniem. 

2. Pracę stałą w międzynarodowym zespole. 

3. Startupowy klimat oraz realny wpływ na rozwój firmy. 

4. Przejrzysty rozwój kariery i zaplanowaną indywidualną ścieżkę kariery. 

5. Oprogramowanie Jira, jako narzędzie wspierające do zarządzania projektem. 

 

Jeśli chcesz dołączyć do wyjątkowego projektu „The Evil One” i współtworzyć dobre jakościowo 

produkty skierowane na nowoczesne kanały rozrywki, które następnie trafią do Odbiorców na całym 

świecie - nie zwlekaj i daj się poznać :) 

 

Wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@reddeergames.com. Informujemy, że skontaktujemy się  

z wybranymi Kandydatami. 

 

 

*** 

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY PRYWATNOŚCI 

 

Przesyłając swoją aplikację, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę 

REDDEER.GAMES SP. Z O.O. Zbożowa 4A 70-653 Szczecin w celu udziału w bieżącym i przyszłych 

procesach rekrutacyjnych. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. 

Aby uzyskać więcej informacji: www.reddeergames.com 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODY 

 

Rozumiem i zgadzam się na przetwarzanie moich danych zgodnie z polityką prywatności. 

 

 

 

mailto:rekrutacja@reddeergames.com
https://mailtrack.io/trace/link/7637478233bfc1ec7b64bffbd98ca4d94c298cff?url=http%3A%2F%2Fwww.reddeergames.com%2F&userId=7735549&signature=a06f9ec9a90d8795

