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Cyclad to międzynarodowa firma konsultingowa specjalizująca się w outsourcingu i rekrutacji dla światowych 
liderów branży technologicznej. Jesteśmy obecni w 5 krajach na 3 kontynentach. Myślimy i działamy globalnie, 
dzięki czemu naszym pracownikom możemy zaoferować duże możliwości rozwoju. Dołącz do naszego zespołu! 
 
Dla naszego Klienta, firmy zajmującej się tworzeniem gier komputerowych na urządzenia mobilne oraz 
przeglądarki internetowe, poszukujemy kandydatów na powyższe stanowisko. 
 

 
Opis stanowiska: 
 Tworzenie, wdrażanie oraz utrzymywanie gier 2D tworzonych na platformę iOS 

 
Wymagania: 
 Wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów 

 Znajomość języka C++, Objective-C lub Swift 

 Doświadczenie w rozwoju gier na platformie iOS 

 Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole 

 Gotowość do nauki nowych technologii 

 Zainteresowanie środowiskiem gier video 

 
Oferujemy: 
 Pracę w bardzo ciekawej i nowej branży 

 Duże możliwości realizacji własnych pomysłów oraz rozwoju zawodowego 

 Twórczą i przyjazną atmosferę pracy 

 Pakiet socjalny (prywatną opieką medyczną oraz karta MultiSport) 

 Premia za dojazd rowerem do pracy 
 
 
 
 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@cyclad.pl 
 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administratorem danych jest Cyclad Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. Dane przetwarzane są dla potrzeb rekrutacji, a wgląd do nich mogą mieć potencjalni pracodawcy oraz spółki z grupy Cyclad 
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Każdy kandydat ma dostęp do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. 
 
 
W aplikacji prosimy zawrzeć następującą klauzulę: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cyclad Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych dla potrzeb obecnej i 
przyszłych rekrutacji oraz na kontakt ze mną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przedstawiania ofert 
pracy odpowiadających moim kwalifikacjom.”  
 


