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Starloop Studios
Starloop Studios
Avinguda de l’Onze de Setembre, 4
25008 Lleida
starloopstudios.com
Tel. 873 99 18 96
Descripció de l’empresa
Starloop Studios és una productora de videojocs multiplataforma (mòbil, PC, consola).

Som creadors i cofundadors de jocs coneguts mundialment, com Make it Rain, Fantasy
Quest, Overkill o Tiny Troopers Saga. Oferim suport d’art, disseny i programació a tercers en les diferents fases de creació de videojocs, sempre aportant-hi un punt de vista
innovador. Els nostres jocs han rebut nombrosos reconeixements en l’àmbit mundial.
Perfils professionals sol·licitats
A Starloop Studios busquem persones proactives, amb capacitat d’adaptació, interessades en
el món dels videojocs d’última generació. Per a nosaltres, el més important és el factor humà;
només els millors professionals són capaços de projectar l’ús de les darreres tecnologies en un
producte. Ens caracteritzem pel nostre saber fer amb el compromís d’arribar a l’excel·lència dins
el nostre sector. Som una empresa pionera, amb un excel·lent ambient de treball, en ple creixement, dins la ciutat de Lleida. El nostre objectiu és trobar persones que vulguin formar part del
nostre projecte i que vulguin créixer, tant personalment com professionalment, amb nosaltres.
Seleccionem persones graduades en Enginyeria Informàtica i ADE. És imprescindible

tenir bon nivell d’anglès.
Què ofereix als joves titulats?

•

Possibilitat de treballar en un entorn internacional.

•

Àmplies oportunitats de desenvolupament dins l’empresa.

•
•
•
•

Condicions de treball flexibles.
Ús de tecnologies de treball àgils: Scrum.
Oportunitat d’involucrar-se en la gran comunitat dels videojocs.
Incorporació en un molt bon ambient de treball.
Activitats de team building.

•

Altres beneficis: fruita, cafè, begudes refrescants, sala de jocs...

•

Procés de selecció
El nostre procés de selecció es basa en entrevista personal, prova d’idiomes i prova de tipus
tècnica específica.
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