
 
 

 

 

  
 
Techland to uznany niezależny producent, dystrybutor i międzynarodowy wydawca gier komputerowych 
obecny na rynku od ponad 25 lat. Nasze najbardziej rozpoznawalne produkcje to serie Dead Island i Call of 
Juarez, a także gra Dying Light i jej rozszerzenie Dying Light: The Following, w którą zagrało już ponad 11 
milionów graczy. Aktualnie pracujemy nad dwoma wysokobudżetowymi tytułami, które ukażą się na rynku 
w ciągu najbliższych trzech lat. 
Techland tworzy najwyższej jakości gry na wszystkie wiodące platformy, w tym PC, Sony PlayStation 4 oraz 
Microsoft Xbox One. Dzięki przeszło 350 specjalistom z czterech biur w Polsce i Kanadzie oraz 
wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii nieustannie dostarczamy niezapomnianych przeżyć 
graczom na całym świecie. 
 

Praktykant w Dziale Public Relations 
 

Obecnie poszukujemy osoby na płatny staż w Dziale Public Relations  
w naszym warszawskim Studio. 

 
Główne zadanie: 
Wsparcie działu PR Wydawnictwa w zakresie redagowania materiałów prasowych, raportowania oraz 
organizacji wydarzeń branżowych. 
 
Poszukujemy: 

 Osób komunikatywnych, kreatywnych i zaangażowanych, które chcą rozwijać swoje 
zainteresowania związane z komunikacją i grami; 

 Potrafiących w jasny i klarowny sposób wyrażać się w mowie i piśmie; 

 Mile widziany dyplom uczelni wyższej z dziedziny komunikacji, zarządzania, marketingu lub 
pokrewnej dziedziny. 

 
Czego szukasz w nowej pracy?  
Jednej rzeczy z poniższej listy nie możemy obiecać… 
 

 CIEKAWE PROJEKTY - Tworzymy dwie gry AAA o łącznym budżecie 100 milionów dolarów, 
produkowane oddzielnie przy wykorzystaniu wspólnej technologii. 

 CZAS NA ROZWÓJ - Otrzymasz indywidualny budżet oraz dodatkowe dni wolne na udział w 
konferencjach i warsztatach. 

 REALNY WPŁYW - Czy jesteś branżowym wyjadaczem, czy młodym talentem, Twoja praca i 
umiejętności mają realny wpływ na projekt i pracę zespołu. 

 IMPREZY I ROZRYWKA - Automaty do gier, grill, własna kantyna i mnóstwo konsol dostępnych w 
biurze. Pyszne jedzonko, sporo procentów oraz świetna muzyka na firmowych imprezach. 

 DARMOWE JEDNOROŻCE - Śnieżnobiałe jednorożce czystej krwi o tęczowych grzywach dla każdego 
pracownika. Wysokiej jakości pasza dostarczana przez dział HR. 

 OKAZJA, BY UCZYĆ - Podziel się swoją wiedzą poprzez firmowy Program Mentoringowy lub spróbuj 
swoich sił jako wykładowca na zaprzyjaźnionych uczelniach. 

 ELASTYCZNA PRACA - Wiemy, jak ważna jest równowaga między pracą, a życiem osobistym, dlatego 
stosujemy elastyczne godziny pracy. 

 
Zainteresowane osoby prosimy o aplikację poprzez formularz: http://techlandjobs.com/oferty-
pracy/praktykant-w-dziale-public-relations 
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