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Poszukujemy nowego członka naszego zespołu! Tym razem poszukujemy osoby, 

która czuje się jak ryba w wodzie w takich programach jak Adobe Illustrator, After 

Effects i Photoshop (+ podstawy Adobe Premiere). Nie musisz być mistrzem w 

każdym z tych programów – ważne abyś przy wsparciu naszych doświadczonych 

artystów był/była w stanie zrealizować zróżnicowane zadania animacyjno/graficzne. 

Gwarantujemy –  z nami dużo się nauczysz i poznasz jak funkcjonuje świat 

profesjonalnej animacji.

Jesteśmy grupą pasjonatów i takich ludzi szukamy. Nie kładziemy nacisku na 

wykształcenie – interesuje nas pasja, doświadczenie i Twoja twórczość. 

Przyszłościowo oferujemy pracę przy złożonych projektach animacyjnych.

Oferujemy 3 miesięczny płatny staż z możliwością dalszej stałej współpracy.

Junior Animator/Ilustrator 
(wyjątkowo stanowisko łączące obie funkcje)

Przewidywany czas rozpoczęcia pracy: druga połowa marca / początek kwietnia

Blu Blu Animation Studios (www.blublustudios.pl) – warszawskie studio produkcji 

animacji 2D obsługujące największe grupy medialne w Polsce, agencje reklamowe/

social mediowe, jak również licznych klientów zagranicznych. Realizujemy projekty 

agencyjne, niekomercyjne, czy też tzw. explainer videos przekazujące w prosty i 

skuteczny sposób ważne treści.



Tworzenie ilustracji i animacji 2D

Montaż i postprodukcja materiałów wideo

Pasjonowanie się realizacją animacji 2D oraz rysunkiem

Wyczucie w zakresie tworzenia ilustracji wektorowych/rastrowych

Znajomość programów z pakietu Adobe Cloud: After Effects, Photoshop,  

Illustrator, ew. Premiere

Posiadanie portfolio, niekoniecznie komercyjnego (mogą być własne projekty)

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 i posiadanie poczucia humoru :)

Znajomość oprogramowania Toon Boom Harmony i Adobe Flash

Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Trzymiesięczny płatny staż

Pracę przy licznych ciekawych projektach w studio posiadającym stabilną 

pozycję rynkową

Luźną i przyjazną atmosferę pracy w gronie młodych osób

Możliwość rozwoju własnych zainteresowań

Elastyczny godzinowy wymiar pracy 

Możliwość późniejszej stałej współpracy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

WYMAGANIA

MILE WIDZIANE

CO OFERUJEMY?



Prosimy o wpisanie w tytule swojego imienia i nazwiska oraz nazwę stanowiska 

(Junior Ilustrator/Animator). 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 CV, informacji odnośnie 

dyspozycyjności (od kiedy możesz podjąć pracę i w jakim wymiarze godzin) i 

portfolio wraz z przykładowymi pracami.

jobs@blublustudios.com


