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Rumrejsen starter i Aalborg 

 

 

Hos den danske rumfartsvirksomhed Gomspace kan du møde kvindelige rum-ingeniører 

og -fysikere, der bygger nanosatellitter. Satellitterne sendes ud i rummet for at overvåge 

skibe og fly over havene, men også for at skabe sikre telefonopkald og billedoverførsler 

rundt om jorden. Det kræver god kommunikation med satellitterne. 

På denne dag inviterer Gomspace jer ud på et helt særligt besøg til en international 

virksomhed, som tiltrækker de dygtigste medarbejdere fra både ind- og udland. En del af 

medarbejderne ved Gomspace taler ikke dansk, fordi det er vanskeligt at rekruttere 

kvalificerede medarbejdere fra Danmark. Dette vil Gomspace gerne bidrage til at lave om 

på. Men indtil da vil foredragene blive holdt på engelsk. 

Efter en kort bustur til GomSpace tæt på Aalborg Universitet bydes I velkommen til 

morgenbrød. Her møder I kvindelige ingeniører, der arbejder med rumfartsteknologi, og de 

fortæller om hvordan det er at arbejde hos GomSpace. 

 

På dagen vil I også arbejde med antenner. I bygger jeres egen antenne, og prøver at 

sende/modtage et radiosignal med en bestemt frekvens. 

 

 

Forberedelse 

Pigerne skal forud for besøget: 

• Læse mere om Gomspace på hjemmesiden www.Gomspace.com  

• Forberede jeres viden om hvordan antenner kan sende og modtage radiobølger på 

bestemte frekvenser. 

• Forberede spørgsmål til medarbejdere om karrierevalg, arbejdsopgaver og/eller 
tanker ifm. uddannelse 

  

http://www.omspace.com/
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Program for dagen 

Tidspunkt Aktiviteter 

09.00-09.15 Velkomst og morgenbrød 

09.30-10.00 Hvad er Gomspace og nanosatellitter  

v/ Annette H. Marquart, Sales Manager 

10.15-10.20 Pause 

10.20-10.35 How did I end up making satellites? (på engelsk)  

v/ Vicky Hanessian, Project Manager 

10.35-10.50 How did I end up making satellites? (på engelsk)  

v/  Kelly Antonini, Systems Engineer 

10.50-11.50 Rundvisning på satellitfabrikken  

v/ Rikke Ørsted, HR Consultant 

11.50-12.05 Ingeniør som profession ikke som type  

v/ Andrea Løvemærke, studerende  

12.05-12.45 Gomspace giver frokost i kantinen – buffet 

12.45-14.45 Byg og afprøv jeres egen antenne – praktisk øvelse  

14.45-15.00 Tak for i dag og evaluering 

 

Praktisk information 

• Tid: 2. oktober 2019, kl. 09.00-15.00  

• Sted: Gomspace A/S, Langagervej 6, 9220 Aalborg Øst. 

• Kontaktoplysninger: Rikke Ørsted Thomsen, riot@gomspace.com eller tlf. 3096 

8796 

• Der må ikke tages fotos ved besøget hos Gomspace  

• Alle skal forblive i de anviste områder. Ingen må ikke gå rundt i huset uden at være 

ledsaget af en GOMSpace medarbejder.  

• Busrute: By-bus 11 mod Skallerupvej. Stå af ved Humlebakken/Gjellerupstien gå 

ca. 10 min 

(Lokalbus) 55 fra Bus terminalen (afgang 8.45) stoppested: Langagervej/Vardevej 

(Lokalbus) 56 fra Bus terminalen (afgang 8.15) stoppested: Langagervej/Vardevej 

• Forplejning: Gomspace giver frokost.  

mailto:riot@gomspace.com

