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’t RUIMTEKABINET : ARMAND PIEN PODCAST
De UGENT Volkssterrenwacht Armand Pien produceert maandelijks een Vlaamse podcast
over ruimtevaart en ruimtewetenschappen: ’t Ruimtekabinet. De podcast wordt elke
aflevering gepresenteerd door twee ruimtevaartkenners. Het Vlaamse team van presentatoren
bestaat momenteel uit volgende personen:





Pieter Mestdagh (UGENT Volkssterrenwacht Armand Pien)
Glenn Vander Meersche (UGENT Volkssterrenwacht Armand Pien)
Koen Geukens (Volkssterrenwacht Urania & “Nieuws uit de Ruimtevaart”)
Stijn Vanderheiden (Astropolis Oostende)

Gezocht: Multimedia medewerker / online medewerker
‘tRuimtekabinet
Wat zoeken we?
Het podcast team zoekt een webmaster/multimedia-medewerker die vooral de online aspecten
van de podcast helpt uitbouwen. Momenteel is de online aanwezigheid nog minimaal:
http://www.armandpien.be/page/t-ruimtekabinet

Wat wordt er van je verwacht?







Je probeert de website van ’t Ruimtekabinet te optimaliseren en actueel te houden
(website in Odoo of Wordpress). Je voorziet passend beeldmateriaal, links, nieuws, ...
in overleg met de rest van het team.
Je helpt de podcast promoten (vanaf oktober 2019).
Je maakt foto’s (of video) van podcast opnames en gastsprekers en selecteert
toepasselijk online beeldmateriaal voor de website en social media.
Optioneel: je helpt de podcast afleveringen af te werken in Audacity.
Optioneel: technische ondersteuning bij opnames, ook bijvoorbeeld via online tools
voor video-calls.

Wat hebben we te bieden?






Je maakt deel uit van een team (frequentie: één keer per maand tot één keer per week)
die ruimtevaart opvolgt en tracht een forum te bieden aan de Belgische
ruimtevaartsector. Als ruimtevaart je persoonlijke interesse is, dan is dit een actieve
manier om je interesse uit te diepen. Bovendien zal je deel uitmaken van het team
vrijwillige medewerkers van de UGENT Volkssterrenwacht Armand Pien, een actieve
vereniging rond het thema Ruimte en Wetenschap (wat je verder niet verplicht tot
andere taken).
Je woont gemiddeld één keer per maand een interview bij van een professional uit de
ruimtevaartsector (gastspreker). Dit kan in de Volkssterrenwacht plaats vinden of in het
instituut/bedrijf van de gastspreker. Gewoonlijk tijdens kantooruren op een weekdag.
Je bijdrage wordt op de website vermeld, wat mogelijks een voordeel kan zijn voor je
persoonlijke CV.

November 2019

Pagina 2 van 2




Onkosten die je maakt voor je specifieke taak (bijvoorbeeld het vervoer wanneer je een
interview bijwoont) worden terug betaald.
Bij een belangrijk evenement ivm het thema ruimtevaart kunnen we mogelijks live
aanwezig zijn als verslaggevers. Je maakt dan deel uit van de ‘crew’.

Profiel








Je bent lid van de UGENT Volkssterrenwacht Armand Pien.
Je hebt bijzondere interesse in ruimtevaart en wilt daar graag iets actief mee doen.
Je kan goed overweg met het beheer van een website.
Je tracht wetenschappelijk correct te zijn in je communicatie.
Je communiceert als lid van een team en voelt je goed bij de stijl van ‘t Ruimtekabinet.
Je hebt maandelijks wat tijd om mee te helpen, zodat we op de afgesproken bijdrage
kunnen rekenen.
Je maakt je werk niet complexer dan nodig, zodat anderen je werk – indien nodig – vrij
eenvoudig kunnen overnemen.

Contact bij de sterrenwacht
Pieter.mestdagh@armandpien.be
info@armandpien.be
tel 09-264.36.74
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