
  

  

 
 
 
 
 
Ahoj!   
Baví tě hrát hry? Jsi univerzitní student, který sní o tom vstoupit do světa vývoje mobilních her 
jako programátor? Je s tebou zábava? Jsou Tvoje skvělé nápady stejně skvělé i druhý den? Jsi 
týmový hráč se zdravým smyslem pro zodpovědnost? A hlavně - máš rád/a dobré jídlo a pivo?  

Pokud je Tvá odpověď na všechny otázky “ano”, tak jsi přesně náš člověk. 

Jsme About Fun, pražské herní studio. Společně s EA a Chillingo, jsme to my, kdo stojí za 
vývojem WarFriends - soutěživou, real-time online střílečkou, která si získala rozsáhlou 
komunitu hráčů po celém světě a vyhrála ocenění Česká hra roku 2017 - nejlepší mobilní hra. 

A hledáme studenty, kteří dychtí po profesionální pracovní zkušenosti nebo možnosti vstoupit 
do světa vývoje mobilních her a rádi podpoří náš programátorský tým buď v oblasti Front nebo 
Back-endu. 
 
 
Měl bys mít (podle toho, čemu dáváš přednost): 
 

•   Alespoň 3 roky studia za sebou, případně vytvořenou vlastní hru/hry 
•   Znalost Unity 3D a C# nebo Java 
•   Dobré znalosti v oblasti matematiky, logiky, systémů, optimalizace a ladění “brouků” 
•   Orientaci v 2D/3D grafice a matematice, kterou počítačová grafika obnáší 
•   Znalost algoritmů a technik užitých ve hrách 
•   Zkušenost s Java Server-side (Spring, Thymeleaf, Gradle/Maven) 
•   Zkušenost s version control systems 
•   Aktivní znalost angličtiny je nutnost. Nejsme tu všichni Češi, a lingua franca naší 

kanceláře je angličtina 
 

Nic není zadarmo a za tvou práci Ti nabídneme: 
 

•   Možnost podílet se na herních projektech světové úrovně (na naše dosavadní projekty se 
můžeš podívat na našem webu (www.about-fun.com - máme ale i hodně dalších plánů) 

•   Spoustu příležitostí pro profesionální i osobní rozvoj 
•   Bezkonkurenční finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a možnost práce na plný 

pracovní úvazek nebo ŽL 
•   25 dní placené dovolené na rok v závislosti na Tvém úvazku 
•   Firemní gaming night dvakrát do měsíce – pivo, pizza, PS4 atd. 
•   Vlastní místečko v mladém, mezinárodním a kreativním týmu, bok po boku s novými 

talenty i vývojářskými veterány 
•   Práce v příjemném prostředí moderních kanceláří v Praze 5 - Karlíně, pár kroků od 

stanice metra Křižíkova  
 
 
Pokud vývoj her, herní večery s kolegy a skvělá práce v týmu úžasných lidí zní přesně jako další 
krok tvé kariéry, neváhej a ozvi se nám na hr@about-fun.com. Budeme se těšit na setkání! 
About Fun, pro nás je každý důležitý! 

Pojď vytvářet hry 
do About Fun! do About Fun 


