
 

Typ oferty 

(zaznaczyć „X”) 

Praca stała 

Praca 

dodatkowa  

i czasowa 

Praca za 

granicą 
Staże 

Praktyki 

studenckie 
Wolontariat 

x x     

Nazwa firmy 
 

Pyramid Games S.A. 

Informacje  

o firmie 

 

Pyramid Games to studio gamedev założone w 2012 roku. W naszych grach 

koncentrujemy się na tematyce Technicznej / Science i Science-Fiction - bo to 

najbardziej nas interesuje. W naszym lubelskim studio zatrudniamy obecnie około 

50 osób. 

Jesteśmy graczami i kochamy tworzyć gry. Praca w Pyramid da Ci możliwość 

rozwinięcia Twoich umiejętności i okazję do współtworzenia z nami ciekawych lecz 

wymagających projektów. 

 

Nazwa stanowiska 

 

Unity Developer  

 

Miejsce 

zatrudnienia 

 

Lublin 

Opis zadań 

 

Wymagania  

(wykształcenie, 

umiejętności, języki 

obce, itp.) 

Jesteś naszym kandydatem jeżeli: 

► znasz środowisko Unity3D i możesz pochwalić się własnymi projektami 

► potrafisz programować w C# z zachowaniem wzorców projektowych 

► potrafisz pracować w zespole 

► potrafisz korzystać z GITa 

Mile widziane / dodatkowe atuty: 

► portfolio z ukończonymi projektami 

► udział w konferencjach lub gamejamach 

► mile widziani studenci i absolwenci kierunków technicznych 

 

Warunki 

zatrudnienia 

(wynagrodzenie, 

rodzaj umowy, itp.) 

Oferujemy: 

► elastyczne godziny pracy, core hours 10 - 15 

► możliwość pracy na miejscu, hybrydowej lub zdalnej 

► wygodne biuro ze strefą relaksu i dużym parkingiem 

► dostępna różne formy zatrudnienia (UZ, UoP, B2B...) 

Dokumenty 

aplikacyjne 

(CV, list 

 

Czekamy na Twoje CV wraz z linkiem prezentującym portfolio lub ukończone 

projekty. 



 
 

Pamiętaj o załączeniu w CV treści oświadczenia: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji 

(zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 

1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 10 maja 2018 r. Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46 / WE 

 

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie w celu 

przeprowadzania procesu rekrutacji. W każdej chwili możesz zgłosić prośbę o usunięcie lub zmianę 

danych wysyłając wiadomość e-mail na adres: rekrutacja@pyramid.games 

 

motywacyjny itp.) 

Należy przesłać na 

adres 

 

rekrutacja@pyramid.games 

Data publikacji 

ogłoszenia 

 

28.01.2022 

Data ważności 

ogłoszenia 

28.02.2022 

mailto:rekrutacja@pyramid.games
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