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Tate Multimedia offers a job for a talented
and ambitious person who’d like to take
on a decision-making technical position.
We are looking for a strongly motivated
person, with knowledge and experience,
able to effectively pursue set goals.

Firma Tate Multimedia S.A. ma do
zaoferowania pozycję dla zdolnej i
ambitnej osoby na decyzyjnym
stanowisku technicznym. Szukamy osoby
mocno zmotywowanej, pewnej swej
wiedzy i doświadczania, potrafiącej
skutecznie podążać w obranym kierunku.

Technical Director will be responsible for
managing the team of programmers,
ranging from leads to juniors, executing
ambitious projects of games for consoles
of latest generation. A lot to deal with,
great challenges and even greater the
satisfaction. We are developing several
projects at a time. In first place TD is to
decide about technology solutions, which
the programming team should consider
for all games developed by Tate

Technical Director będzie odpowiedzialny
za prowadzenie zespołu programistów,
składającego się z Lead’ów projektów,
seniorów, specjalistów oraz juniorów
realizujących ambitne projekty gier na
konsole najnowszej generacji. Dużo do
ogarnięcia, duże w yzwania, jeszcze więcej
satysfakcji. Prowadzimy kilka projektów
jednocześnie. TD w pierwszej kolejności
ma za zadanie decydować o rozwiązaniach
technologicznych, z jakich zespół
powinien skorzystać lub jakie powinien

Multimedia.

rozwijać dla każdej z gier realizowanych
przez Tate.

We are looking for a person with minimum
senior level of experience (not less than 7
years in gaming industry and at least 2
finished console projects), who would like
to develop his/her career and take a
leading role with the responsibility for
others and for the technological
advancement of the company.

Poszukujemy osoby z doświadczeniem co
najmniej seniora (nie mniej niż 7 lat pracy
w branży i dwa skończone projekty na
konsole), który chciałby rozwinąć swoją
karierę i objąć pozycję kierowniczą z
odpowiedzialnością za innych, oraz za
rozwój technologiczny firmy. Oprócz
kwestii czysto technicznych równie
istotne są umiejętności personalne i
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mentorskie. Oferujemy konkurencyjne
wynagrodzenie.
Tate Multimedia S.A. is a Poland-based
international independent developer and

Tate Multimedia – niezależny producent i

game publisher. Studio maintain close

wydawca

partnerships with major players in sector:

„house of ideas”, co oznacza, że każdy

Sony, Microsoft and Nintendo. Company is

pom ysł jest brany pod uwagę. Stawiam y na

publishing games on all major platforms, and

kreatywność i jakość. Chcem y zaskakiwać i

developing an exclusive titles. In the past

jednocześnie dostarczać gry dające mnóstwo

Tate Multimedia developed license -based

zabawy.

games for major publishers in Europe (Koch

Nasze tytuły wydajemy na całym świecie

Media, Atari), but now team is focusing on

(Europa, Ameryka Północna, Japonia, Chiny),

developing their own brands.

przy współpracy z Sony, Microsoft i Nintendo.

Studio operates according to the “house of

Nasz zespół stale się powiększa, szukam y

ideas” model on an everyday b asis, which

ludzi z odpowiednimi umiejętnościami i głową

means no idea is off the table allowing

pełną pom ysłów.

gier.

Tworzym y

gry

w

modelu

developers to have the creative freedom to
continually seek new, daring, and even risk y
projects.

Responsibilities

Obowiązki

• Technological supervision over all gaming

• Nadzór technologiczny nad wszystkimi

projects both internal and external

projektami firm y zarówno wewnętrznym i jak i

• Leading the team of programmers, defining

realizowanymi z partnerami

goals and tasks, motivating the team .

• Prowadzenie zespołu programistów,

Indicating the direction of development and

określanie celów i zadań, motywowanie.

pointing right solutions and best practices.

W skazywanie kierunku rozwoju oraz

• Close cooperation with other directors to

technologii, które mogą pozytywnie wpłynąć

coordinate, communicate and improve the

na realizowane projekty

understanding of developed projects across

• Ścisła współpraca z innymi osobami

the whole company

zarządzającym i, w celu koordynowania,

• Time estimation for particular projects, time

komunikacji oraz lepszego rozumienia

optimization through proper management

rozwijanych projektów we wszystkich

• Tech advisor y on new projects

działach firm y

• Proactive approach
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• Szacowanie czasu koniecznego do
wyk onania określonych zadań, optymalizacja
tego czasu poprzez skuteczne zarządzanie
• Zaangażowanie w prace programistyczne
nad rozwojem konkretnych modułów gier
• Opiniowanie nowych projektów gier w
kontekście technologicznym
• Podejście proaktywne

Requirements

Wymagania

• Perfect programming skills and knowledge

• Doskonała znajomości język a C++ oraz

of C++

umiejętności programistyczne

• 7 years of experience in gaming industry,

• 7 letnie doświadczenie zawodowe,

at least two finished games on “big” consoles

minimum dwie ukończone gry na „dużych”

on a Tech Director, Lead Programmer or

konsolach na stanowisku Tech Director,

Senior Programmer position

Lead Programmer lub Senior Programmer

• At least Bachelor’s degree in Computer

• Studia informatyczne lub pokrewne

Science or equivalent

zakończone tytułem minimum inżyniera

• Minimum 2 year experience with Unreal

• Minimum dwuletnie doświadczenie w prac y

Engine

z silnikiem Unreal

• Experience in developing game engines

• Doświadczenie związane z rozwojem

• English language allowing fluent

silników do gier

communication

• Język angielski pozwalając y na swobodną
komunikację

Noticeable

Mile widziane:

• Desire to develop action adventure games

• Zamiłowanie do tworzenia gier akcji i

• Experience in creating multiplayer games

przygodowych
• W iedza i doświadczenie w tworzeniu gier
multiplayer’owych

What we offer

Oferujemy:

• Possibility of increasing qualifications

• Możliwości podnoszenia k walifikacji i
samorozwoju
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• W ork with the team of pros and people with

• Pracę w zespole profesjonalistów i

passion for games

pasjonatów gier komputerowych

• Benefits (multisport and medical card)

• Pakiet benefitów (karta Multisport i

• Game library – research, inspiration and

prywatna opieka medyczna). W szyscy wiem y

entertainment in one place

jak niebezpiecznie jest na siłowni, dlatego

• W ork in the modern office an d environment

od razu zapewniam y W am dostęp do lekarzy

• W ork contract with full social package

i specjalistów

• Flexible working hours

• Dostęp do biblioteki gier (Steam, PS3,

• Competitive salar y in accordance to Your

PS4, X360, Xbox One, Switch). Badania,

experience and skills

inspiracja i rozrywk a w jednym w jednym
miejscu
• Pracę w nowoczesnym biurze z dostępem
do nowych technologii
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Konkurencyjne wynagrodzenie w oparciu o
Twoje doświadczenie i umiejętności

Interested persons please send the

Zainteresowane osoby prosim y o przesłanie

application by e-mail to the address

aplikacji drogą elektroniczną na adres

jobs@tatemultimedia.com

jobs@tatemultimedia.com
Prosim y o dopisanie klauzuli:

Please include the following clause in your

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie

application:

przez Tate Multimedia S.A z siedzibą w
Warszawie, przy ulicy Postępu 14B, moich
danych osobowych, zawartych w mojej

I give my consent to Tate Multimedia S.A.,

ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do

processing my personal data contained in my

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z

job offer letter in order to carry out t he

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

recruitment procedure, pursuant to the EU

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.

General Data Protection Regulation (GDPR)

922). Jednocześnie wyrażam zgodę na

of 27 April 2016.

przetwarzanie przez Tate Multimedia
S.A. moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.”
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W e will respond to selected applications.

Informujem y, że skontaktujem y się z

Thank you.

wybranym i kandydatami.
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