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ESPECIALISTA EM MODELAGEM 3D RELACIONADA
A ANIMAÇÕES DE COMPUTADOR /
GAME ARTIST (M / F / D)
Você é apaixonado por modelagem 3D e gostaria de trabalhar com as tecnologias
mais recentes? Você gosta de fazer parte de uma equipe ágil e de assumir responsabilidades?

Suas expectativas
Trabalho emocionante em cooperação interdisciplinar com a equipe
de suporte na Alemanha
Criação e apoio ativo no desenvolvimento de uma plataforma 3D
para a apresentação interativa de artigos
Atuar com clientes externos
Gerenciar e manter o sistema de documentação, além de
supervisionar, coordenar e monitorar projetos de forma
independente
Desenvolver e testar Web-Features interessantes
Treinamentos com perspectiva de carreira

Seus pontos fortes
Curso de Graduação concluído (matemática, informática, ciências
naturais ou econômicas, tecnologia) ou treinamento comparável
Domínio de produtos de software, como Cinema4D, 3D-Studio Max
ou Maya, além de experiência com modelos 3D low-poly
Excelentes habilidades de comunicação e documentação escrita e
verbal e capacidade de transmitir conceitos abstratos
Boas habilidades de resolução de problemas e compreensão rápida,
bem como capacidade de trabalhar bem independentemente e em
equipe com altos padrões de qualidade

O cliente na Alemanha - Empresa
inovadora em desenvolvimento
de software de configuração de
ambientes
Mesmo
sendo
uma
empresa
relativamente jovem, o cliente já é o
número 1 no campo de software para
configuração de ambientes na
Alemanha. Criando continuamente
soluções de software extraordinárias,
atualmente
contam
com
uma
ferramenta interativa para visualizar e
animar o valor agregado para seus
parceiros do setor no ponto de venda,
transformando
as
vendas
em
experiências reais para o cliente final.
Sendo assim, já foram até mesmo
contemplados com o Prêmio de
Inovação em TI.

Cultura corporativa EB-ISCO
Um espírito especial, apreciação e
comunicação com igualdade moldam
as nossas ações - todas as vozes são
ouvidas. Faça parte da EB-ISCO!

Localização
Blumenau ou
home office

Bom domínio de inglês, tanto escrito como falado

Escopo
CLT, tempo
integral

Nossa proposta
Cultura corporativa extraordinária e membro integral da equipe aqui você está "no meio de tudo em vez de apenas participar"
(incentivo as decisões independentes, eventos de equipe, "canal
aberto para as próprias ideias", ...)
Oportunidade para trabalhar em diversas áreas de modelagem 3D
Ambiente de trabalho atraente e social (horário de trabalho flexível,
banco de horas, home oﬀice como opção, bebidas, frutas, ...) em
uma empresa em crescimento

Esperamos sua inscrição.
Encaminhe seu currículo para
rh@eb-isco.com!
Ficaremos felizes em responder
suas perguntas com antecedência também via telefone/whatsapp
(047) 99110-0309

Contato
EB-ISCO do Brasil
www.eb-isco.com/pt/trabalheconosco.html

