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Motion Designer / Animator 2D

Blu Blu to studio animacji 2D/2,5D w pełni oddane tworzeniu światowej klasy 

produkcji z zakresu animacji i ilustracji. Pracujemy w Warszawie, ale tworzymy dla 

klientów z całego świata oraz wiodących polskich grup medialnych. Więcej o nas 

możesz przeczytać na www.blublustudios.com.

Jeżeli chcesz dołączyć do ponad 20-osobowego zespołu pasjonatów designu

i animacji...

Jeżeli chcesz dalej rozwijać swoje umiejętności...

 

Aplikuj!

Blu Blu poszukuje nowego członka zespołu:

Zatem...

2-3 miesięczny okres próbny z realną możliwością dalszego stałego zatrudnienia  

(umowa o pracę/własna działalność)

Atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające doświadczeniu i stanowisku

Pracę w pełnym wymiarze godzin

Luźną i przyjazną atmosferę pracy w gronie młodych osób

Pracę przy licznych międzynarodowych projektach w studio posiadającym 

stabilną pozycję rynkową

Możliwość rozwoju własnych zainteresowań i zdobycia dużej porcji 

doświadczenia.

CO OFERUJEMY?



Realizacja animacji z zakresu motion designu i/lub animacji postaci

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

WYMAGANIA
Znajomość programów niezbędnych do pracy na danym stanowisku (Adobe 

After Effects, ew. Toon Boom Harmony, Flash)

Wcześniejsze doświadczenia w pracy przy tworzeniu animacji 2D

Pasjonowanie się realizacją animacji 2D i motion design’em

Posiadanie wspaniałego portfolio, niekoniecznie komercyjnego.

Znajomość języka angielskiego umożliwiająca realizację projektów w tym języku

Samodzielność, choć także umiejętność pracy w zespole

Cierpliwość, staranność oraz dobra organizacja pracy

Chęć dalszego rozwoju

Pozytywne podejście do życia!

MILE WIDZIANE
znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym 

znajomość oprogramowania 3D oraz Toon Boom Harmony, Flash lub Anime 

Studio 

umiejętność rysowania w Adobe Illustrator/Photoshop 

umiejętność i wyczucie przy udźwiękawianiu klipów (Adobe Audition/Premiere) 

doświadczenie filmowe i montażowe



Z góry przepraszamy jeśli komukolwiek nie damy rady odpowiedzieć 

– w takim przypadku zachęcamy do ponownego aplikowania

w nadchodzących rekrutacjach!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 

ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 

883).

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko wybranym osobom. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

portfolio wraz z Showreelem (nie przyjmujemy zgłoszeń bez portfolio!)

CV

informacji odnośnie dyspozycyjności (od kiedy możesz podjąć pracę)

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Prosimy o wpisanie w tytule maila nazwę stanowiska oraz Twoje imię i nazwisko. 

Przewidywany czas rozpoczęcia pracy:

Lipiec 2016 

Miejsce pracy: 

stacjonarne - Warszawa (pl. Unii Lubelskiej/metro Politechnika)

jobs@blublustudios.com


