
 

 

 

 

CENTRUM ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH (CRS) jest międzynarodową organizacją 

utworzoną w 2005 roku w celu opracowywania i stosowania innowacyjnych metod 

oraz narzędzi i technologii systemowych, w tym cyfrowych gier wieloosobowych, gier 

planszowych i symulacji społecznych. Służą one do wspierania badań, edukacji 

i eksperymentów politycznych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. 

 

Centrum Rozwiązań Systemowych (CRS) poszukuje osoby na stanowisko: 

 
Junior Game Designer 

Miejsce pracy: Wrocław 
Wymiar czasu pracy: ½ etatu lub pełny etat 

 
Lubisz organizować, układać, tworzyć i pilnować szczegółów? Ważna dla ciebie jest wrażliwość 

na ludzi i przyrodę? Chcesz inspirować do pozytywnych zmian? Mamy pracę dla ciebie!  

 
Do twoich obowiązków będzie należeć:  

 udział w projektowaniu mechaniki gier i UX, 

 tworzenie i prowadzenie szczegółowej dokumentacji gry (w języku angielskim), 

 porządkowanie materiałów do gier (elektronicznych i planszowych), 

 planowanie, koordynacja, nadzór organizacyjny nad procesami tworzenia gier, 

 pomoc w organizacji warsztatów i rozgrywek oraz przygotowywanie materiałów na te 

wydarzenia, 

 rozeznanie rynku (w tym wysyłka zapytań ofertowych), kontakty z dostawcami 

i usługodawcami, 

 wsparcie w tworzeniu wniosków projektowych oraz raportów (oba w języku 

angielskim), 

 komunikacja z partnerami i klientami CRS (w języku angielskim). 

 
Wymagania:  

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), 

 systematyczność, umiejętność organizowania, dbałość o szczegóły,  

 zainteresowanie grami planszowymi i komputerowymi, 

 odpowiedzialność i sumienność, 

 zainteresowanie zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, 

 umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji, 

 chęć do nauki nowych rzeczy i umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy. 

 

Mile widziane będą: 
 zmysł estetyczny i wola rozwoju w kierunku "wsparcia graficznego", 

 doświadczenie w pracy na rzecz społeczeństwa i środowiska, 

 znajomość dodatkowego języka obcego. 

 

 



 

 

 

 

 

Oferujemy:  
 zaangażowanie w projekty międzynarodowe z wykorzystaniem symulacji społecznych 

(gier) dla biznesu, nauki i środowiska, 

 stały rozwój i dobrą zabawę podczas tworzenia oraz testowania gier, 

 możliwość awansu, 

 pracę w przyjaznym środowisku, 

 umowę o pracę. 

 

Prosimy o składanie CV oraz listów motywacyjnych na adres rekrutacja@crs.org.pl (prosimy w temacie 

maila napisać “Junior Game Designer”) z załączoną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych w celu rekrutacji na 

stanowisko “Junior Game Designer” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.042016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE”. 

 
Aby dotrzymać w pełni obowiązków, które nakłada na nas RODO, informujemy, że zamierzamy przechowywać Państwa 

dane osobowe na platformie G Suite należącej do Google LLC, której używamy do codziennych prac biurowych. Dane te 

będą przechowywane na serwerach znajdujących się w USA. Prosimy nie obawiać się Google LLC przystąpił do programu 

Tarczy Prywatności i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.  
  
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami: 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informujemy, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych, ul. 

Jaracza 80B/10, 50-305 Wrocław,  
2)  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 
3)   Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenie niniejszej rekrutacji 
4) Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia 

danych 
5)   Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
6)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rozpatrzenia oferty w ramach prowadzonej 

rekrutacji.  
W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę – wysyłając e-mail na adres gdpr@crs.org.pl 
 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami. 

 


