SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: game software engineer
Bedrijfsnaam: pac man nv
Uiterste sollicitatiedatum: 1/12/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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GAME SOFTWARE ENGINEER
voor ons games team zijn we op zoek naar een game software engineer, die samen met de game designer en graphic
designer instaat voor de ontwikkeling van online casino games.
We focussen ons op de niche van de dice games waar we innovatieve games ontwikkelen voor de Belgische online
casino markt.
Jouw missie:
Opzetten van een performante game engine
Programmeren van de game play
Implementatie van de win distributie tabellen die aangeleverd worden door de game designer
Uitwerken van inventieve bonusrondes in samenwerking met de game designer
Integratie van de grafische designs en zorgen voor een catchy animatie
profiel:
Je hebt een diploma informatica / toegepaste informatica of gelijkwaardig
Je hebt kennis van HTML5 technology (canvas, webgl)
Je hebt enige ervaring bij de ontwikkeling van video games is een pluspunt
Je spreekt Nederlands, Frans of Engels
Extra’s
Kennis van C#, .NET, javascript en Dart
Enige affiniteit met casino games

Wat kan je van ons verwachten?
Je komt terecht in een jong en dynamisch bedrijf werkzaam in de opwindende wereld van online casino’s. Het games
team is een kleine groep collega’s die passioneel en ervaren zijn in de wereld van online casino’s. De werksfeer is los en
je krijgt de mogelijkheid om één van de steunpilaren van het team te worden. Het nemen van initiatief wordt
aangeraden en op termijn zijn er heel wat mogelijkheden om door te groeien.

Je krijgt een fulltime contract
Contact: pieter@carousel.be
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