Zoom/TPU
İş Tanımı: Görselleştirme Uzmanı – REF 02
Sorumluluklar








Günlük olarak proje liderine ve en nihayetinde şirket ortağına raporlama yapmak
Yüksek kalite 3B sunumlar (renderlar, animasyonlar, videolar) oluşturmak
Çizimleri, modelleri, görselleri ve tasarımla ilgili diğer dokümanları hazırlamak,
geliştirmek ve düzenlemek
Çalışma metotları, animasyon kütüphaneleri ve nihai görsellerin arşivlenmesi gibi
görselleştirme standartlarının sürdürülmesi ve dokümantasyonunun yapılması
Tasarım ekibi için iş akışında kullanılan araçların farklı disiplinler arasında geliştirilmesi
ve sürdürülmesi
Devam eden araştırmalarda sorumluluk almak ve içinde yer aldığı ekip ve ofisin
verimliliğini arttıracak şekilde iş akışına yönelik tavsiyelerde bulunmak
Zoom/TPU prosedürleri ve standartları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve eksiksiz
olarak riayet etmek
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Yukarıda sıralanan sorumlulukları üstlenebileceğini göstermek
Üniversitelerin mimari, iç mimari, animasyon veya diğer ilgili grafik disiplinlerinden
mezun
Animasyon ve motion graphics deneyimi yanında, mimari veya tasarım stüdyolarında,
farklı ölçeklerde, 3B mimari/iç mimari rendering, illüstrasyon ve grafik tasarım
konularında en az 3 yıl profesyonel tecrübeye sahip olmak
Dikkat çeken bir portfolyo sunarak görsel duyu sahibi olduğunu kanıtlamak
Yasal olarak Türkiye’de çalışmaya bir manisi bulunmamak
3Ds Max, V-Ray, Rhino, Adobe CS Suite (Photoshop, Premiere ve After Effects dahil
olmak üzere) programlarında kapsamlı deneyime sahip olmak
Fotografik teknikler ve kompozisyon tekniklerini kullanarak sanal çevre oluşturabilme,
sunabilme üzerine genel bir bilgiye sahip olmak
Üst düzey rendering ve görselleştirme becerilerine sahip olmak
Detaylar, kompozisyon, ışık, renk ve yapı hususlarında titiz olmak
Mimari ve grafik disiplinleri anlayabilmek
Deneyimlerini yaratıcılıkla birleştirebiliyor olmak
Film, animasyon, still image ve real-time süreçlerini iyi düzeyde bilmek
Programlara ilişkin ağ ve performans sorunlarının çözümlerini anlayan/bilen
Faydaları ve işlem teknikleri konularında, render ve animasyon programları
çeşitliliğine hakim olmak












Üst düzey organizasyonel becerilere sahip olmak, görevleri önem sırasına göre
sıralayabilmek ve yönetebilmek, zamanı etkin kullanabilmek
Gündelik konularda girişken ve proaktif yaklaşım gösterebilmek
Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak, kendi başına veya aktif bir ekibin parçası
olarak çalışabilmek
Yeni çalışma yöntemlerine karşı esnek ve açık fikirli olmak, üretken ve disiplinli olmak,
“hayat boyu öğrenme” ilkesini benimsemek
Teslim tarihlerine uyacak şekilde ve baskı altında iyi çalışabilme becerisine sahip
olmak
Hassas ve bazen de gizlilik içeren bilgileri yönetebilme becerisine sahip olmak
Kişisel motivasyonunun yüksek olması ve sorumluluk alabilmek
Ofis içinde ve dışında tüm kademeler arasında iyi ilişkiler kurabilmek
Yüksek seviyede yazılı ve sözlü İngilizce bilmek
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

Tercihen,





Maya, C4D, Lumion, Maxwell Render, Nuke gibi programları kullanabilmek
Sigara kullanmamak
Üniversite ile ilişiği olmamak (yüksek lisans, doktora vb.)
İngilizceye ek olarak ikinci bir yabancı dil bilmek

*Bu tanımlar pozisyonla ilgili esas teşkil eden faaliyetleri ifade etmektedir. Ancak görevlerin
tümünü kapsamaya yönelik değildir. Zaman zaman gerektiği gibi, bölüm ya da ekip içinde,
görev vurgularındaki değişikliklere ek olarak başka görevler talep edilebilir. Bunun fark
edilmesi ve bu esnek yaklaşımın işe adapte edilmesi gereksinimi oluşur. İş tanımları düzenli
olarak gözden geçirilecek ve gerekli düzenlemeler organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda revize
edilerek oluşturulacaktır. Herhangi bir büyük değişiklik ilgili makamla görüşülecektir.
*Özgeçmiş ve portfolyoların PDF formatında ve 10 MB’ı aşmayacak şekilde
career@zoom.com.tr adresine gönderilmesi rica olunur. Lütfen başvurduğunuz pozisyonu
referans numarası ile belirtiniz. Portfolyosuz başvurular dikkate alınmayacaktır.
*Çalışma örnekleri olmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. - Çalışma örnekleri
sunarken lütfen görselin yaratım aşamasında hangi rolü üstlendiğinizi ve hangi tekniklerin
kullanıldığını görsel üzerinde belirtiniz. Animasyon ve video linkleri eklenmesi olumlu
karşılanmaktadır.

