Pályázati felhívás

Gyere és csatlakozz a KIBU kutatóinak csapatához!
A Kitchen Budapest újra nyilvános pályázatot hirdet 6 ösztöndíjas helyre 2008 januári (vagy megállapodás szerint a téli
vizsgaidőszak utáni) kezdéssel. Az indulásunk óta eltelt 6 hónap alatt nagyon sok mindent szétszedtünk, összeraktunk
megbeszéltünk, kitaláltunk: ebbe a munkába szeretnénk bevonni új embereket.
Mint eddig is, olyan fiatal mérnököket, dizájnereket, művészeket, építészeket keresünk kutatói pozícióra, akik szeretnének és
képesek innovatív, új média projekteket megvalósítani.
Az egyéni készségeken túl fontos, hogy a Kitchen Budapest tagjai együtt egy diverz, dinamikus, egymástól tanulni képes és
egymást jól kiegészítő csapatot alkossanak.

Amit a KIBU nyújt








innovatív és kreatív környezet, csapatmunka
szakmai, partneri kapcsolatok hazai és nemzetközi kapcsolati háló
kiállítási, megjelenési lehetőség
infrastuktúra (laptop, szerverek…)
kutatási / alkotási helyszín (Ráday utca, Bilbia köz)
képzés, tanácsadás, segítség
havi ösztöndíj

Amit a kutatóktól várunk








csapatmunka, a többiekkel való együttműködés
minimális programozói tudást (a programnyelv nem érdekes, lehet pure data, max, actionscript vagy ocaml is)
divergens, kreatív gondolkodás
egyéni projektötletek, saját téma
angol nyelv minimum középszíntű ismerete
valamilyen technológia készségszintű használata
nyitottnak lenni új technológiák készségszintű elsajátítására

A jelentkezéshez egy önnáló pályázatot kell elkészíteni, ami tartalmazza
 a Kitchen Budapest weboldalán található projektekből legalább három továbbgondoldolását, elemzését, kiegészítését. A
reakció nem lehet csak szöveg. (pl tervek, skiccek, alkalmazások, prototípusok, dokumentációk, illusztrációk, videó)
 az elmúlt évek munkáinak portfólióját,
 egy szakmai önéletrajzot és
 egy maximum fél oldalas motivációs levelet (miért jönnél a KIBU-ba, mit szeretnél itt csinálni).

A pályázat elkészítése, beküldése
A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni. A pályázatokra mutató linket a palyazat @kitchenbudapest.hu e-mailcímre 2007.
december 1. éjfélig kell beküldeni. A második forduló: szóbeli beszélgetés.

A pályázatok értékelése
A pályázati anyagok értékelése után decemberben személyes, egyéni beszélgetéseket tartunk. Ezek alapján választjuk ki a
csatlakozó embereket. A beszélgetés fél órás, és a pályázó eddigi munkájáról, jövőbeli terveiről, valamint saját projektjavaslatáról
és annak munkatervéről lesz szó. Reméljük a felvett kutatók a KIBU december 19-i karácsonyi buliján már csatlakoznak.
Részletes információ a pályázatról a http://www.kitchenbudapest.hu/hu/palyazat2 oldalon található.
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