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Per direct gevraagd voor 3-4-5 maart 2019
PERSONAL ASSISTANT FOR THE PRINCE OF CARNAVAL
(Duizendpoot – M/V/X)
WERVINGSBUREAU ZOTTE & PARTNERS ZOEKT
In verband met verdachte omstandigheden en de aanstaande Brexit is op zeer korte termijn de
noodzaak ontstaan voor het aantrekken van een nieuwe personal assistant (m/v/x) van Jack, the
Prince of Carnaval in de Engelse enclave van Den Bosch (Oeteldonk). Het gaat mede om de ondersteuning van de adjudanten, de Raad van Elf en de regionale adviescommissie met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de gemeente en andere controlerende instanties.
Het betreft een nadrukkelijk complexe doch zeer praktische functie, flexibel in te vullen - met de
bereidheid om in te springen waar mogelijk, nodig en ongevraagd – en eventueel niet leuk.
De betrokken persoon dient in het bezit te zijn van de

Associate degree Event Management
met als specialisatie: Unorthodox & Demanding Activities
De belangrijkste eisen die worden gesteld, zijn:
• Hebben van een hbo-werk- en denkniveau
• Praktische humor kunnen plaatsen in een sociaal-economische-maatschappelijke context,
mede gelet op de schade die door de activiteiten in de voorbereiding op deze drie dagen kunnen ontstaan aan de productie van het bedrijf van de Prince en de buurt waarin hij woont
• Concrete marketing uitvoeren rond de activiteiten die door de Prince dienen te worden bijgewoond, gelet op het genereren van maximale publiciteit voor zijn bedrijf, vanwege het wegvallen van een bepaalde afzetmarkt
• In het bezit zijn van de meest relevante logistieke kwaliteiten betreffende de optocht en de
positionering van de praalwagen van de Prince
• Kunnen inschatten van allerlei risico’s zoals het spijbelgedrag van Oeteldonkse leerlingen en
studenten voor en na Carnaval, mede gelet op de juridische verantwoordelijkheid van de Prince
voor extra-curriculaire bezigheden van deze internationale doelgroepen.
Aanvullende gewenste competenties, niet noodzakelijk op niveau 5:
• Kunnen uitleggen aan mensen boven de rivieren dat Carnaval een uitlaatklep is (niveau 6)
• Voldoende bier tot zich kunnen nemen (niveau 2)
• Weten hoe politiecontroles kunnen worden omzeild (niveau 4)
• Ervoor gaan zorgen dat na Carnaval de collega’s van de Prince even een tijdje alles voor hem
doen, om hem uit de wind te houden (niveau 7)
• Hoedje kunnen vouwen van papier (niveau 1)
• Tekst van een carnavalslied (alleen een hit in Oeteldonk) uit het hoofd kunnen leren (niveau 8)

