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Pracodawca
Nazwa firmy

MotionVFX

Adres

Żywiec, ul. Jagiellońska 1A

E-mail

joinus@motionvfx.com

Telefon

790833907

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Motion Graphic Designer/ Animator 2D/3D - Internship Program 2022
Podczas praktyk nauczysz się w zależności od projektu: podstaw animacji 2D z elementami

Zakres obowiązków

3D, tworzenia kompozycji pod animację, doboru typografii. Pod koniec praktyk studenci
powinni móc pochwalić się umiejętnością tworzenia elementów produktu lub całego t

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

Graficzne

Status kandydata

Student/ Absolwent

Obsługa komputera

Znajomość środowiska Apple będzie mile widziana

Języki obce

angielski (potrzebny bardziej do poszukiwania inspiracji niż komunikacji)
• Zmysł artystyczny, wyrzucie stylu i obecnych trendów
• Chęć szybkiej nauki i ciągłego podnoszenia kwalifikacji

Umiejętności, predyspozycje

• Umiejętność animacji lub modelowania w 3D będzie plusem, ale nie jest konieczna
Oferta skierowana jest do studentów wszystkich kierunkó

1/2

Warunki pracy
Wymagane dokumenty

Jak wygląda proces rekrutacji: 1. Złóż aplikację (CV + link do Twojego portfolio) poprzez stronę MotionVFX: https://m
z dwóch tur: • 1-tura: do 16 stycznia 2022 • 2-tura: do 24 kwietnia 2022 2. Rozmowa rekrutacyjna (obejmująca ć

Forma umowy

Umowa o praktykę absolwencką/ Umowa o Pracę

Czas zatrudnienia

3 miesiące z możliwością przedłużenia

Godzinowy wymiar pracy

7:30 - 15:30

Data rozpoczęcia pracy

01-07-2022
Co oferujemy:
• Płatne praktyki 3 miesięczne (jesteśmy elastyczni w zakresie dokładnego terminu

Inne świadczenia

rozpoczęcia i zakończenia praktyk)
• Pracę na sprzęcie Apple i w fajnych warunkach w naszym biurze w Żywcu
• Rozwój pod okiem doświadczonych motion designer

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia
Sposób kontaktowania się
z firmą

16-01-2022
mailowo
Kim jesteśmy:

Dodatkowe informacje

MotionVFX to firma, która od ponad 10 lat tworzy premium produkty (plug-ins i templates)
dla edytorów video pracujących m.in. na Apple Final Cut Pro. Produktów MotionVFX
używają tysiące użytkowników na całym świecie - od freelancerów, najpo
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