
 
TOBEINCO s.r.o. 
Ježkova 14, 130 00 Praha 3 

 
 
WANTED! Junior/Senior VR developer + 3D designer 
 
O společnosti: 
PBRDigital je zaběhnutá digitální agentura se zaměřením na komunikaci pomocí technologie 
virtuální reality. Tvoříme špičkové a funkční klientské VR aplikace, které mají smysl a jejich přesah 
oceňují ti největší klienti v česku a zahraničí. 
Našim posláním je dělat věci úplně jinak, než je dělají ostatní. A jsme v tom dobří! 
 
Proto hledáme člověka, který: 

● se pohybuje v oblasti vývoje VR aplikací, 3D modelování a level designu 
● umí pracovat s programy jako UE4, Unity, 3dsMax, SketchUp, Maya, Rhino, Blender 
● má zkušenosti v oboru digitálních médií a technologických produktů / služeb 
● je zvyklý pracovat v týmu a dotahovat projekty až do úspěšného konce 
● je zodpovědný a umí plnit termíny bez zbytečných výmluv (ohřál jsem majonézu v 

mikrovlnce a proseděl celý týden na záchodě, atd.) 
 
Co nabízíme: 

● kancelář v centru Prahy vybavenou nejmodernějšími VR technologiemi (PCs, VR headsets, 
VR gadgets) 

● projekty, které  jsou tak inovativní, že nás ostatní spíše jen zbaběle kopírují a my mezitím 
sedíme v klidu na vnitrofiremním pivu/vínu 

● ukážeme Ti, proč jsme se za dva roky dostali tam, kam se jiní nedostali za 20 let 
● žádný korporát - naše práce nás musí hlavně bavit a hledáme někoho, kdo má stejný pohled 

na věc a zapadne do našeho týmu 
● za pečlivou a svědomitou práci se Ti nejen náležitě, ale hlavně rádi odměníme - ano tohle 

jsou bonusy za plnění, které řádně zaneseme do pracovní smlouvy, resp. smlouvy o 
spolupráci 

● zábavný a mladý kolektiv, který (když je práce hotová) se rád baví, pije a slaví! 
● a jak pracujeme? Stejně tak, jak je v dnešní době standardní - pracujeme od 9:00 do doby 

než jsme s tím spokojeni. Když však budeš noc před směnou na nadpozemském koncertu 
skupiny Argema/Dalibor Janda a do práce dorazíš na čtverku odpoledne, nic se nestane. 
Když dáš ale Argemě nebo Daliborovi více než práci, která tě v nadcházející den čeká, je to 
podnět k našemu diskrétnímu rozloučení 

 

Oslovila Tě naše nabídka? 
Pokud ano, pošli životopis na e-mail nabor@pbrd.cz nebo zavolej na +420 602 764 642. 
 
A naše reference? Mrkni na... 

 
https://pbrdigital.cz 
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