Projektgrupp - Rymdpodden
Astronomisk Ungdom söker nu en projektgruppsdeltagare som vill vara med och arrangera
Rymdpodden, vår spännande nya poddradio om astronomi och rymdfart! Rymdpodden är
podcast-avsnitt med diskussioner om rymden, intervjuer med forskare i rymdrelaterade
områden, och mycket mer. Som deltagare i projektgruppen kommer du att vara med i arbetet att
planera och genomföra inspelningar av poddsändningarna. Rymdpoddens innehåll och
utformning är till stor del upp till er i projektgruppen att bestämma gemensamt.
För att söka är det bra om du kan ta dig till Stockholm under inspelningarna, ca: 3-5 gånger per
termin. Det finns ingen åldersgräns på projektgruppens deltagare, men rekommendationen är att
du bör vara mellan 16 och 26 år.
Du som söker:
•
•
•
•
•

är utåtriktad, vänlig och nyfiken, och kan arbeta bra i grupp
vill inspirera andra och ser värdet av att sprida kunskap om astronomi och
rymdfart till allmänheten, i synnerhet andra ungdomar
tar dig tid till att utföra det arbete som förväntas av dig
tycker om att diskutera, och kunna hålla dig till ämnet
är så klart vara intresserad av astronomi och rymden, och ditt intresse når ut
till lyssnarna

Särskilda förkunskaper krävs inte, men du ska tycka om att lära dig mer om rymdrelaterade
områden så att du kan förbereda dig tillräckligt för att kunna ställa relevanta frågor och diskutera
på ett givande sätt. Givetvis kommer du att få stöd från andra projektdeltagare. Du förväntas inte
vara en fullfjädrad radiopratare, men en intresserad och nyfiken person som tycker om att
diskutera. Podcasten live-sänds inte så det går att förbereda sig noga inför varje avsnitt.
Tycker du att det här låter spännande, eller har du några frågor? Skicka då ett mail till
Astronomisk Ungdoms kansli med en kort presentation av dig själv och dina erfarenheter, samt
en motivering till varför du vill delta i projektet. Sista ansökningsdag är den 1:a december.
Varmt välkommen att söka!

E-post: kansli@astronomiskungdom.se
Telefon: +46 739 067 317

