Zapoj se do vývoje 3D aplikací a pomoz nám digitalizovat vzdělávání! (English below)

Co budeš dělat:
•
•
•

Vyvíjet a udržovat naše vzdělávací aplikace dle Tvého zaměření (web nebo desktop).
Pro webovou aplikaci používat WebGL a Typescript (JS), pro desktopovou Unity3D a C#.
Případně se můžeš zapojit i do vývoje dalších aplikací (VR, MR).

Co čekáme od Tebe?
•
•
•
•
•

Smysl pro algoritmizaci, ať už vymýšlení vlastních postupů nebo integraci cizích řešení.
Aktivní zkušenost s programováním – uvítáme ukázky vlastních projektů.
Chuť učit se novým věcem, týmového ducha a schopnost čelit výzvám.
Výhodou, ale ne nutností pro tuto pozici, by byl širší přehled o technologiích (principy 2D a
3D grafiky, zkušenost s řešením UI/UX, serverové technologie, ...).
Výhodou mohou být zkušenosti s vývojem her anebo VR (tyto technologie jsou nám blízké).

Co lze očekávat od nás:
•
•
•
•
•

Firemní benefity – multisport karta, stravenkový paušál, zaměstnanecký účet u Creditas,
skvělá káva, fruits day, dog-friendly office.
Rodinnou a přátelskou atmosféru, pravidelné firemní akce a teambuildingy (gaming
sessions, workout sessions, movie nights, BBQ na firemní zahrádce atd.).
Pružnou pracovní dobu, možnost pracovat z home office, sick days.
Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, výkon práce v Brně i remote, nástup možný
ihned /dohodou.
Program pro kariérní růst, sebevzdělávání a podobné samozřejmé věci. :)

Svoje CV, ukázky práce, motivační dopis nebo cokoliv dalšího včetně dotazů
týkajících se vypsané pozice pošli na e-mail: andrea.polanska@lifeliqe.com nebo zavolej
na 775 570 236.
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Join the development of 3D applications and help us change the world of education!

What will be your tasks?
•

●
●

To develop and maintain our educational applications (web or desktop) according to your
specialization.
To apply WebGL a Typescript (JS) for the web app, or Unity3D and C# for the desktop app.
Eventually you can partake in development of other apps (VR, MR).

What do we expect from you?
●
●
●
●

●

A sense for algorithmization, both in creating own algorithms and integrating 3rd party
solutions.
Active programming experience – samples of own projects are welcome.
Team spirit, willingness to learn new things and to face new challenges.
As an advantage, not a necessity for this position, you shall have a wider awareness of
technologies in general (principles of 2D a 3D graphics, UI/UX realizations, server
technologies, etc.).
Experience with game or virtual reality development may be also an advantage.

What can be expected from us?
●
●
●
●
●

Company benefits – multisport card, meal vouchers, employee benefit banking at
Creditas, great coffee, fruits day, dog-friendly office.
Friendly, family-like atmosphere, regular company events and team-buildings
(gaming sessions, workout sessions, movie nights, BBQs in company garden etc.).
Flexible schedule, HO, sick days.
Self-education and developmental programs.
Unlimited full-time contract, office and/or remote work, starting date immediately or
upon agreement.

Your CV, showcase projects, cover letter or anything else including questions
regarding the position please send to the e-mail: andrea.polanska@lifeliqe.com or call
775 570 236.
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