Foredrag den 3. oktober kl. 19.30 ved Direktør Niels Buus, GOMspace
Small is beautiful—hvordan nanosatellitter bruges i rumfarten og er blevet til en ny dansk
spidskompetence
GomSpace var en af de første virksomheder
i nanosatellit industrien og er i dag en vigtig
leverandør på det internationale marked.
Som resultatet af solide
ingeniørkompetencer og en ledelse med
mod på at gribe nye muligheder, har
virksomheden nu afdelinger i mere end 50
lande, og modtager storskala bestillinger på
nanosatellitter. I dette foredrag vil Niels
Buus, direktør i GOMspace, fortælle om,
hvordan de nyeste innovationer i
rumteknologi og erhverv kommer til at spille
en stor rolle i fremtiden. Han vil forklare
hvilke udfordringer og hvilket potentiale der
er i denne nye branche, samt hvilken vision
han har for en dansk virksomhed på det
globale marked.

Niels Buus er direktør i GOMspace og
uddannet ingeniør fra Aalborg
Universitet og Imperial College
London. Med en kandidat i
Leadership and Strategy fra London
Business School er han gået videre til
at sidde i ledelsen af forskellige
ingeniørvirksomheder, bl.a. Terma A/S
og Gatehouse A/S, før han i 2014 blev
direktør for GOMspace. Han har
derudover vundet flere priser for sine
lederskabs– og entreprenør
kompetencer.

Åbent foredrag i Geografisk Selskab
Tirsdag d. 3. oktober 2017 klokken 19:30, dørene åbnes kl. 19:00.
Det er gratis at deltage i foredraget, og der kræves ingen tilmelding på forhånd.

Sted:
Auditorium B, 3. sal
Øster Voldgade 10
1350, København K

For medlemmer af Geografisk Selskab vil der efter foredraget blive afholdt en sammenkomst,
hvor det vil være muligt at stille yderligere spørgsmål til foredragsholderne. Tilmelding til receptionen
er nødvendig, og foregår til rdgs@ign.ku.dk
- tilmeldingen vil blive bekræftet.
Seneste tilmelding er onsdag den 27. september
For medlemskab og mere information, kontakt Geografisk Selskab på rdgs@ign.ku.dk, besøg os
pa hjemmesiden www.rdgs.dk eller find os på facebook under www.facebok.com/geografiskselskab.

