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Προς Daniel Kipping  

Σας στέλνω αυτή την συνοδευτική επιστολή μαζί με το βιογραφικό μου γιατί ενδιαφέρομαι για την θέση 
εργασίας που έχετε αναρτήσει στην σελίδα σας . Η θέση είναι για Junior 3D Artist (m/w) και πιστεύω 
πως αν δείτε το βιογραφικό μου θα βρείτε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για τα προηγούμενα project 
που έχω προσφέρει σε προηγούμενες εταιρίες και τον τρόπο που σκέφτομαι για να βρω νέες ιδέες . 

Αποφοίτησα από την SAE Creative Media College στην Αθήνα πριν από 1 χρόνο με τον τίτλο του Ba -
Game Art Animation  και από τότε ξεκίνησα την πρακτική μου  στην mimic στο  Βερολίνο ως βοηθός 
junior developer και ασχολούμαι με facial animation , motion capture και facial riging .  

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βιογραφικό μου εχω κάνει αρκετά πάνω στο 3D και η εργασία στην 
εταιρία σας θα με βοηθούσε στο να  εξελίξω τις δυνατότητες μου πάνω στο animation . Μου αρέσει πολύ 
το ρεαλιστικό animation και είναι αυτό που ψάχνετε  για αυτή την θέση και πιστεύω πως θα 
ανταποκριθώ κατάλληλα στις προσδοκίες τις θέσης . Επίσης εχω δουλέψει αρκετά με διάφορα 
προγράμματα 3d rendering και μπορώ να κάνω τα project μέσα στα χρονικά πλαίσια και ακόμη και ποιο 
σύντομα . Επίσης εχω πολύ καλές γνώσεις και εμπειρία σε παρουσιάσεις διάφορων project και 
προτάσεων που μπορώ να κάνω στην υπόλοιπη ομάδα ανάπτυξης . Η ομαδικότητα είναι πολύ σημαντική 
για εμένα γιατί μου αρέσει να βοηθάω αλλά και να με βοηθάνε άτομα του κλάδου μου γιατί μπορούν να 
προσφέρουν διάφορες χρήσιμες γνώσεις αλλά και εξίσου να προσφέρω και εγώ. Επίσης το να δουλεύω 
με μεγάλες ομάδες είναι η ειδίκευση μου λόγο προηγούμενων θέσεων διότι είμαι συνεπείς στον χρόνο 
που μου δίνεται και οργανωτικός για να μπορώ να συντονίζω την υπόλοιπη ομάδα ώστε να βγαίνει ένα 
σωστό και ωραίο αποτέλεσμα.  

Τέλος θα ήθελα να αναφέρω το πόσο σημαντικό θα ήταν για εμένα αν μου προσφέρατε αυτή την θέση 
στην εταιρία ώστε να μπορέσω να βοηθήσω στα επόμενα project σας και να γνωρίσω διάφορους 
ανθρώπους με την ίδια αγάπη με εμένα , το animation .  

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας  

Με εκτίμηση , Πανταζόπουλος Δημήτριος . 
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