


Всички сме гледали филми за фантастичното бъдеще, ако искате 
да ги изживеете, станете част от нашия екип! 

 Бъдеще с високи технологии, множество реалности, бъдеще, 
където лимитът на въображението е единствената граница. Е, 
бъдещето е тук! От години VR (virtual reality / виртуална реалност) е 
едно от най-привлекателните средства за забавление и 
разтоварване по света.
 Чрез технологията на виртуалната реалност човек може да 
изпита преживявания, които обикновеният, компютърен гейминг 
никога не би могъл да постигне. Avatar VR Game Room отваря врати, 
за да направи това забавление достъпно за всички!
 С помощта на 10 напълно оборудвани станции за виртуална 
реалност, първокачествен звук и визия от HTC Vive, и избор от 
десетки, разнообразни игри - Avatar VR е единствената по рода си в 
България аркейд зала изцяло създадена за виртуален гейминг. Сред 
предлаганите игри и преживявания са световно известните заглавия 
- Skyrim, Fallout и Beatsaber, както и много други преживявания, 
ескейп стаи и игри със стрелба. 
 Преживяване, което не може да се опише с буквите от азбуката, 
а само с еуфорията на самите играчи.

 Ако решите да станете част от нашия екип, ще се потопите в 
невероятна обстановка, ще изпробвате новите игри и ще се 
наслаждавате на щастието на играчите ежедневно.
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Предлагаме:

• Подходящо работно време за студенти:
Сряда-Петък 18:00 - 22:00ч
Събота-Неделя 11:00-22:00ч

• Коректно заплащане, осигуровки;

• Готин екип и интересна работа;

• Добро местоположение, в центъра, в близост до метростанция;
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Работата включва:

• Инсталиране на игри и софтуер. Разучаване на игрите.
• Работа с касов апарат, складова отчетност, 
но за това има кой да те научи.
• Продажби на бара, пускане на игри, настаняване на хората, 
обяснение по време на играта.
• Поддържане на хигиената на работното място - клавиатурата и 
мишката не се разбират добре с чипса и мазните ръце, а очилата и 
контролерите изискват специално внимание иначе се сърдят и не 
излизат от склада. 

Ако дотук всичко ти харесва и:

• Си схватлив, любезен, усмихнат.
• Си геймър или просто се кефиш на игрите, интересуваш се от 
новите технологии и излизащите имена на геймърския пазар.
• Владеенето на mc o�ce и mc excel не ти е чуждо и знаеш къде да 
сложиш запетайка или функция.
• Английският ти е като втори, дори не толкова майчин език.
• Обичаш да говориш с хората и да даваш инструкции.
• Изпълняваш мисии с отбора и можеш да работиш в екип. 

Значи ти си нашия човек.
Кандидатствай и нека се видим на живо :)
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