Stage Game Development & Webdevelopment
Ben jij een gamedeveloper die het ook leuk vindt om zich te verdiepen in
webdevelopment? En wil je je op beide gebieden verder ontwikkelen? Bij
8D Games is er plek voor een veelzijdige stagiair developer die zich in de
volle breedte van het programmeervak wil ontplooien.
Vaardigheden & Eigenschappen
● Je bent leergierig
● Je hebt ervaring met een statisch getypeerde taal.
● Je hebt affiniteit met webdevelopment en bezit daarvoor de
(basis)-vaardigheden.
● Enige kennis over componenten van een computer en de werking van
geheugen.
● Pré: Je hebt een algemene kennis van de engine Unity
● Pré: Je hebt kennis over versiebeheer in Git met Gitflow.
● Pré: Database vaardigheden
Softwarepakketten en talen
Je zult te maken hebben met allerlei technieken en talen. Zo gebruiken we
C#, Cg en HLSL in de game-engine Unity voor onze desktop- en mobiele
games. Voor onze web-apps gebruiken we JavaScript, CSS en HTML, waarbij
er Go gebruikt wordt voor de backend (en PHP voor oudere projecten). Ook
kun je te maken krijgen met het ontwikkelen van native app plugins, die je
zal moeten schrijven in C++, Java en/of Swift.

Sollicitatieadvies
● Stuur code op, dit kan (bij voorkeur) via een Git linkje of met een zipje
in de bijlage.
● Presenteer werk dat jouw niveau, persoonlijkheid en volwassenheid als
toekomstig professional uitstraalt.
● Als je nog andere skills hebt die van toepassing kunnen zijn, kun je
daarvan altijd materiaal meesturen.
Wie zijn wij
8D Games maakt serious games en gamifications waarmee mensen zich
spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Denk aan een game die ouders van dove
kinderen gebarentaal leert of een sensorspel dat ouderen helpt bij
balanstraining. Onze producten worden gebruikt in de zorg, het onderwijs,
bij de overheid en in het bedrijfsleven.
Ons team bestaat uit jonge, creatieve mensen die hard werken aan het beste
eindproduct voor onze spelers. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om
oog voor elkaar te hebben, samen plezier te maken en altijd te blijven leren.
We zoeken mensen die deze instelling delen en gemotiveerd zijn om te
werken in een omgeving die veel kansen biedt om te groeien.
Solliciteren
Je sollicitatie kun je sturen naar s tage@8d-games.nl Bijgevoegd
verwachten we de volgende documenten:
● Een korte motivatie: wie ben je en waarom wil je graag bij ons
stagelopen?
● Een actueel cv met eerdere stage- en werkervaringen
● Indien van toepassing: een portfolio dat jouw huidige niveau
representeert.
Kijk voor meer informatie en algemene sollicitatietips op
www.8d-games.nl/vacatures
Bellen om een sollicitatiegesprek te regelen is niet nodig. Alle sollicitanten
ontvangen per mail een inhoudelijke reactie. We leggen altijd uit waarom
we je wel of juist niet op een gesprek uitnodigen en streven ernaar
iedereen binnen twee weken van een reactie te voorzien.

