Animátor
3D postav
se zkušeností s Motion Capture

Máš animaci 3D postav v malíku a dokážeš reálný svět perfektně převést do světa
virtuálního? Jsi pečlivý, organizovaný, máš cit pro pohyb a tvoje fantazie nikdy nespí?
Pokud ano, chceme tě do týmu!
Jsme mezinárodní filmová produkce Easy Digital Services a do našeho týmu hledáme
někoho, kdo nám pomůže s animací 3D postav do filmových projektů, které dosahují
milionových zhlédnutí po celém světě. Zaměřujeme se na obsah pro dospělé, o který je u
nás i ve světě stále větší zájem, takže získáš cenné zkušenosti v progresivním segmentu a
dostaneš na starost unikátní projekty.
Co ti svěříme?
Většinu času se budeš věnovat animaci 3D postav.
Čeká tě čištění raw motion capture dat pro použití v Unreal Engine.
Část své pracovní doby strávíš na place, kde se budeš podílet na přípravě scény a
nastavování motion capture obleku. Nemohli jsme se dočkat a objednali jsme ti
Rokoko suit, který netrpělivě čeká, až ho rozbalíš a vyzkoušíš!
Užiješ si práci s virtuální kamerou.
A nakonec se dostaneš i ke spojování virtuálních postav s reálnými předměty a jejich
zasazování do virtuálního prostředí.
Co bys měl/a s přehledem zvládat a co od tebe čekáme?
3D character animation
Zpracování motion capture dat
Match moving
Rigging
Facial capture
Tvoji silnou stránkou by měla být především zodpovědnost, pečlivost a schopnost
samostatné práce.
Nemusíš být multifunkční, ale je důležité, abys o věcech uměl/a přemýšlet komplexně.
A jako ostřílenému animátorovi by ti určitě neměla být cizí kreativita, představivost,
estetické cítění a cit pro detail.
Jaké skills mohou zvýšit šanci, že tě vybereme?
Jestli umíš pracovat s Unreal Enginem, rozhodně se tu blýskneš. ✨
Máš zkušenosti s Adobe After Effects, Premier Pro, Mocha, MetaHuman, Cinema4D
nebo jiným programem pro 3D modelování (např. Blender)? Skvělé - tyto zkušenosti u
nás 100% využiješ.
Velkou výhodou bude, pokud umíš s DAZ 3D.
Velmi oceníme, pokud ovládáš soft body dynamics, fluid simulation, tracking,
případně zvládneš vytvořit virtuální prostředí, kde se budou scény odehrávat.

Co za to všechno nabízíme?
Dle tvých schopností a zkušeností tě spravedlivě odměníme. Pro začátek můžeš
počítat s 60 - 100 000 Kč měsíčně.
Nových projektů máme stále dost, proto hledáme někoho na plný úvazek.
Přizpůsobíme ti typ spolupráce - nabízíme HPP i spolupráci na IČO.
Nastoupit můžeš klidně ihned. Čím dříve, tím lépe.
Až přijdou na řadu produkční dny, je třeba, aby ses na 100% přizpůsobil/a danému
harmonogramu. V ostatních případech si ale sám/a budeš moct nastavit flexibilní
pracovní dobu, která se bude odvíjet od tvých možností a aktuálních potřeb.
Máme prémiové kanceláře na Praze 6 se skvělou dopravní dostupností.
Čeká na tebe pohodové pracovní prostředí, kde dostaneš velký prostor pro
seberealizaci, profesní i osobní růst.
K dispozici budeš mít nejmodernější technologie a dodáme ti potřebné vybavení dle
tvého výběru.
K práci si můžeš kdykoliv vychutnat výběrovou kávu, čaj či cokoliv dalšího z našich
naplněných ledniček.
Určitě tě potěší, že ti každý den zaplatíme snídani, oběd i svačinu.
Rádi spolu trávíme čas, a proto každý měsíc pořádáme parádní firemní akce.
K dispozici máme vlastní posilovnu s kardio zónou, do které můžeš zajít 24/7.
Vyzkoušet můžeš taky pravidelné lekce jógy nebo služby naší masérky či
fyzioterapeutky! Pro všechny další sporty tu máme i MultiSportku.
Staneš se součástí skvělého týmu plného kamarádských a profesionálních lidí, díky
čemuž budeš do práce chodit s radostí.

Myslíš, že je tohle práce přesně pro tebe? Pošli nám životopis, ukázky práce a pár řádků o
tom, proč bychom měli vybrat právě tebe. Pokud si budeme rozumět, rádi tě přivítáme
hned zítra. Budeme se těšit! 🙌
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