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JOB | AASR søger teknikere & lydmænd
Aarhus Studenterradio søger tekniknørder i ordets bedste
forstand, der tænder på stikord som FM, kompressor, broadcast,
mixer, fjernkontrol, Arduino og automatisering.
Hvem er vi?
Aarhus Studenterradio har det seneste år fulgt en strategi, der har betydet en massiv
medlemstilvækst, så vi nu er over 100 aktive medlemmer. Vores sendeflade er meget
varieret med programmer om religion, fodbold, musik, startup-virksomheder, kultur,
dødsmetal, lokalpolitik og meget mere. Vi sender også live fra Kapsejladsen, hvor vi står
for opvarmning og nøgenløb. Vi vil meget gerne lave flere liveevents og har netop afviklet
vores nye todages minifestival, Upcoming Aarhus Live, på HeadQuarters.
Aarhus Studenterradio har levet en lidt omtumlet tilværelse de seneste par år, men har
nu fundet hjem til Studenterhus Aarhus, hvor vi netop er flyttet i et nyt studie i kælderen,
hvor vi har fået et rum, der giver radioen nogle spændende muligheder for at nytænke
vores medie.

Hvad søger vi?
Vi søger dig, der har en interesse i teknik og computere. Din uddannelse er irrelevant, så
længe du er nysgerrig og ivrig efter at lære. Vores teknikchef har mange års erfaring med
radioproduktion, som han gerne deler ud af. Du kan til gengæld udfordre med nye vinkler
på, hvordan vi laver radio og være med til at skubbe til grænserne for, hvad der er muligt
med moderne teknologi. Kom og vær med til at flytte radioen på mange forskellige
parametre.
Vi holder en workshop for interesserede. Nærmere dato følger.
Hvis vi har fanget din interesse, så send en kort motiveret ansøgning til chefredaktør
Kaspar Ottosen på chefred@aarhusstudenterradio.dk. Vi holder løbende samtaler.
Aarhus Studenterradio er drevet af frivillige og gik i luften for første gang 1. februar 1996.
Radioen har siden sendt nærværende, legesyg og udfordrende lydbølger til Aarhus’
studerende.
Et medlemskab koster 50 kr. pr. semester. De penge er dog hurtigt tjent hjem igen, da du
får rabat på kaffe og øl på Studenterhuset og i Studenterbaren, og gratis kurser gennem
SAML i alt fra studieteknik og journalistiske grundprincipper til stemmetræning.
Bestyrelsesmedlemmer er fritaget for kontingent og får et frivilligkort til Studenterhuset,
der giver gratis kaffe og halv pris på alle drikkevarer.

