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Vaše práce vás dusí? Máte v sobě jiskru, kterou už nedokážete uhasit? Pak neváhejte a chytněte se 
životní příležitosti! Přidejte se k revoluci v oblasti tísňových služeb a staňte se responderem společnosti 
Embr ještě dnes. Bojujte s ohněm, zachraňujte životy a šplhejte po kariérním žebříčku… při zachování 
všech výhod flexibilní pracovní doby! Poslání společnosti Embr je prosté – zprostředkovat hašení požárů 
všude a všem. 
 
Embr je zběsilý hasičský (ne)simulátor zasazený do hyperkapitalistické, deregulované alternativní 
přítomnosti, ve které došlo k vyčerpání veřejných fondů na financování hasičů, ve které světu vládne 
rizikový kapitál a ve které si prostřednictvím mobilní aplikace objednáte naprosto cokoliv. Responder 
společnosti Embr se tak stává poslední spásou světa ocitnuvšího se v plamenech. Na pomoc si naštěstí 
může přivolat až tři další hráče v online kooperaci. 
 
Nadešel čas redefinovat paradigma hasičských záchranných služeb a dát veškerou moc do rukou vám – 
lidem (o otravné papírování se později postaráme za vás). Každý by měl dostat příležitost stát se 
hrdinou, a proto vás teď jen jediná platba dělí od lukrativní pozice respondera společnosti Embr! 
 
Jako responder společnosti Embr budete reagovat na volání klientů o pomoc a přinesete boj s ohněm až 
na práh jejich domova! Rozbíjejte dveře, zastavujte úniky plynu a hašte ohně – pro respondera 
společnosti Embr není žádný úkol nesplnitelný. 
 
Připojte se ke společnosti, kterou přední technologičtí experti označují za startup století, a staňte se 
hrdinou, kterým si zasloužíte být. 
 
• Revoluce v oblasti tísňových služeb: Připojte se k perspektivní společnosti, staňte se součástí 

dynamického kolektivu a pořádně si nahrabte. 
• Využívejte výhod koordinované reakce: Pusťte se do plnění úkolů po boku až tří dalších responderů  

a proměňte i ten nejsmrtonosnější požár v kooperativní procházku parkem. 
• Dlouhá a rozmanitá kariéra: Šplhejte po kariérním žebříčku a staňte se esem v oboru. Získávejte 

znamenitá hodnocení od klientů a odemykejte ještě těžší úkoly! 
• Nabídka personalizovaného vybavení: Vystupte z davu! Zakupte si a dále vylepšujte nové, 

specializované nástroje a blýskněte se stylovým oblečením i vozidly zakoupenými přímo od 
společnosti Embr. 

• Zachraňte situaci, po svém: Rozbíjejte dveře, vysklívejte okna, opravujte elektrické rozvody, 
zastavujte úniky plynu… zkrátka udělejte cokoliv, abyste se dostali skrz hořící budovu a zachránili 
svoje klienty. 
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