Ut Puitenolleke zoekt:

Talen
Technisch

Mede dankzij de huidige redactieleden
en creatievelingen is Ut Puitenolleke gegroeid tot een niet weg te denken krant
binnen de Oudenbossche Karnavalsgemeenschap. De karnavalsvierders kijken
dan ook elk jaar weer uit naar de nieuwe
editie.

De opmaak van Ut Puitenolleke vraagt ook wat technische
kwaliteiten van je:
• Bij voorkeur heb je een grafische of creatieve opleiding gevolgd.
• Programma’s als InDesign, Photoshop en Illustrator kennen geen
geheimen voor je.
• Je bent bekend met het opmaken van pagina’s, kranten en advertentie’s en weet jouw creatieve ideeen te vertalen naar een drukklaar en
technisch hoogstaand PDF bestand.
• Bij voorkeur heb je de juiste programma’s ook in jouw bezit.

Vormgevers / dtp-ers
De krant wordt al jaren lang vormgegeven door Arie Onnink en Jeroen Lips.
Dankzij hun enorme inzet en creativiteit
heeft het Puitenolleke de uitstraling gekregen die voor elke lezer herkenbaar is!
Zij waren verantwoordelijk voor het
opmaken op creatieve wijze van de
tekstpagina’s, advertentie’s en advertentiepagina’s. Ook Arie en Jeroen vinden
het na al die jaren tijd voor nieuwe creatieve mensen in het team. Ben jij degene
die wij zoeken? Reageer dan op deze
oproep!!
Art-director
Omdat het nieuwe team van Ut Puitenolleke uit meerdere creatieve mensen
moet gaan bestaan hebben we iemand
nodig die het hele creatieve proces kan
sturen en die de medewerkers extra kan
motiveren. We zoeken iemand die binnen
dit team past en die overzicht heeft om
alle werkzaamheden in goede banen te
leiden. Ben jij zo iemand en lijkt je dit
geweldig om je voor in te gaan zetten?
Wacht dan niet langer en reageer!!

Salaris

Tekenaars
Elk jaar wordt Ut Puitenolleke voorzien
van een geweldige voorpagina en mooie
illustraties in het blad. Toon Vugts is hier
jarenlang voor verantwoordelijk geweest
en vindt het nu tijd worden voor nieuw
bloed. Kun je mooi tekenen of heb je
andere briljante ideeen voor de voorpagina van Ut Puitenolleke? Laat dan deze
kans niet voorbij gaan en reageer op deze
oproep!!

Toekomst

Omdat we vinden dat Ut Puitenolleke
ook in de toekomst moet blijven bestaan
zijn wij op zoek naar nieuwe creatieve
mensen waarmee we nieuwe wegen in
kunnen slaan.

Wij zijn dus per direct op zoek naar:

Gezocht

Wij vragen niet naar mensen die de Nederlandse taal goed beheersen. Ut Puitenols dialect is echter wel een pré. Maar mocht je dat
niet beheersen dan is er geen man over boord.
De man op de juiste plaats binnen dit team
is Erwin van Peer. Hij is het hoofd van de
redaktie en leest en corrigeert alle tekst die
aangeleverd wordt door de verenigingen of
individuen en waar nodig zorgt hij voor de
juiste leesbaarheid zoals wij die gewend
zijn. Zodra de opmaak helemaal klaar is zal hij
als laatste zijn akkoord geven zodat de krant
gedrukt kan gaan worden. Extra hulp voor
deze funktie met het oog op de toekomst is
nooit verkeerd dus ben jij de juiste vrouw of
man voor deze funktie laat dan van je horen!
Samen met Ellen Konings die de advertentieverkoop coördineert hebben
we zo een ijzersterk team!

Ut Puitenolleke is dé karnavalskrant van
Oudenbosch. Daarnaast is deze krant ook
nog eens diverse keren uitgeroepen tot
de beste karnavalskrant van Brabant!!

De inzet van jonge mensen met een warm kloppend karnavalshart is
belangrijk voor het voortbestaan van Ut Puitenolleke en de karnaval in
Ut Puitenol. Hopelijk ben jij diegene waar wij zo naar op zoek zijn en zien
we over 20 jaar jouw ideeën en fantasiën overal in Ut Puitenol. Want
naast het maken van Ut Puitenol is er niets mooiers om jouw ideeën
overal in Ut Puitenol tegen te komen. Heb je toekomstplannen voor Ut
Puitenol op het gebied van multimedia, web- en appdesign hou je dan
niet in en kom ons team versterken.
De toekomst ligt in jouw handen!!!
Helaas ga je geen geld verdienen met een van deze funktie’s. Maar je
krijgt iets wat je bij geen enkele andere baas zult krijgen: waardering en
respect van een hele karnavalsvereniging. Voldoening om iets moois te
maken en natuurlijk de eeuwige roem!!
Daarnaast ben je lid van de SOK, Stichting Oudenbosche Karnaval en
kun je op jouw manier de Oudenbosche Karnaval helpen om het klaar te
stomen voor een mooie toekomst.
We vragen nogal wat maar het is zeker de moeite waard om deel uit te
gaan maken van ons creatieve team!!

Info

Puitenolleke

Creatieve vormgevers m/v

Heb je interesse?
Mail dan je meest creatieve sollicitatie naar: puit@puitenol.nl
Mocht je toch twijfelen dan kun je voor al je vragen terecht op telefoonnummer: 06 - 207 89 205. Informatie opvragen via whatsapp is ook op
dit nummer geen enkel probleem!

