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FRIVILLIGT STUDIEJOB

MEDIEMAGASINET SAMSON SØGER LAYOUTER
Har du erfaring med Photoshop og InDesign, og er du god til at fortolke artikler til et kreativt layout, så
passer du helt sikkert ind i vores sociale og ambitiøse layout-team.
Jobbet
SAMSON søger en layouter, der sammen med 1-2 andre skal layoute magasinet. SAMSON udkommer både online og i print, så der skal designes til begge formater. Du har som layouter stort frirum i
forhold til opsætning, grafisk udtryk, valg af billeder mv.
Vi forventer ikke, at du har forhåndskendskab til medie- eller kommunikationsfeltet, men derimod håber
vi, at du kender forskel på et godt design til hhv. print og online.
Teamet layouter i fællesskab i 1-2 weekender op til en ny udgivelse. SAMSON udkommer tre gange
om året (oktober/november, marts/april og maj/juni).
Jobbet er ulønnet.
Om dig
•
•
•
•
•

Du har erfaring med InDesign og Photoshop, og kan leve op til SAMSONs nuværende layoutstandard
Du kan arbejde som layouter for SAMSON i minimum et år (indtil sommeren 2014)
Du kan til redaktionsmøderne vejlede skribenter og fotografer i hvilke billeder, de kan tage
Du kender og respekterer reglerne for ophavsrettigheder
Du overholder altid deadlines

Om SAMSON
SAMSON er et landsdækkende magasin for læsere, der interesserer sig for medier, fagjournalistik,
kommunikation, branding, retorik, politik, dramaturgi og meget meget mere. Artikler i SAMSON kan
handle om alt fra speeddating til undervandjagt, men de har altid et medie- eller kommunikationsperspektiv.

SAMSON er et frivilligbaseret mediemagasin, som udgives af Sammenslutningen af medie- og kommunikationsstuderende
(SAMS). Magasinet er udkommet i mere end 20 år og henvender sig til studerende såvel som branchefolk med særlig interesse for
medier og kommunikation. SAMSON er udarbejdet af studerende og udkommer tre gange årligt. Læs mere på www.samsnet.dk
Mediemagasinet SAMSON • samson@samsnet.dk • www.samsnet.dk
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Magasinet er drevet af frivillige studerende, og redaktionen består af: to chefredaktører, to salg- og
marketingkoordinatorer i hhv. Aarhus og København, to layoutere i Aarhus, faste og freelance skribenter, korrekturlæsere, og fotografer. Redaktionsmøderne foregår primært i Aarhus, men skulle du bo et
andet sted, er det ikke et problem.
Se seneste nummer af SAMSON her: http://bit.ly/SAMSON_nov2012
Næste redaktionsmøde er d. 5. februar 2013 kl. 19-21 i Aarhus. Tilmeld dig her:
http://www.facebook.com/events/507152515975699/
Ansøgning
Er du interesseret i at blive en del af en uformel og social redaktion, øve dine layout-kompetencer, se dit
arbejde resulterer i et professionelt magasin og ikke mindst få en krølle på CV’et, så skriv en kort ansøgning til nuværende chefredaktører, Christine Ilsøe og Julie Daugaard på samson@samsnet.dk senest
den 15. januar 2013. Skriv ”Layouter ansøgning” i emnefeltet. Vedhæft gerne eksempler på tidligere
grafik arbejde.

SAMSON er et frivilligbaseret mediemagasin, som udgives af Sammenslutningen af medie- og kommunikationsstuderende
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