
     
 

Functieprofiel Vrijwilliger LABIOMISTA 

 

LABIOMISTA heeft een actieve en enthousiaste groep van vrijwilligers, het maakt deel uit van 

het DNA van LABIOMISTA om samen te werken met verschillende mensen uit de buurt. De 

vrijwilligers vertegenwoordigen LABIOMISTA iedere dag en geven het beste van zichzelf om 

bezoekers in goede omstandigheden te ontvangen. Vrijwilligers zijn deel van het voltallige 

LABIOMISTA-team en kunnen zowel ingezet worden voor dagdagelijkse operationele taken als 

ter ondersteuning voor evenementen.  

 

1. Functieomschrijving vrijwilliger: 

 

• Rond The Ark: bezoekers ontvangen, aantal tellen, programmaflyer meegeven, 

informeren, doorverwijzen naar Nomadland voor catering;  

• Rond en in The Battery/lift: aantal bezoekers gelimiteerd binnenlaten, informeren (enkel 

indien The Battery zijn deuren open zet voor het grote publiek, normaliter is dit gebouw 

niet toegankelijk); 

• In de Villa OpUnDi: toezicht + bediening en begeleiding van de rolstoellift; 

• Bewaking uitkijkpunten + eventueel materiaal van artiesten, sprekers in orde zetten, 

poetsen en bewaken; 

• Bevoorrading en catering op het terrein (Nomadland, LabOvo, vertelhoekjes, e.d.); 

• Toiletten op het terrein inspecteren, aanvullen en zuiver maken indien nodig; 

• Bezoekers gidsen richting en op de parking(s); 

• Opruimen van gebruikte ruimtes en schoonmaken van gebouwonderdelen of interieur 

 

Wij bieden aan: 

• Vrijwilligersverzekering 

• Opleiding 

• Vrijwilligersvergoeding: € 34,71/dag OF € 17,00/halve dag 

Wij zijn op zoek naar:  

• Dynamische mensen vanaf 16 jaar met verantwoordelijkheidsgevoel 

• Je werkt probleemoplossend en zelfstandig  

• Je omarmt diversiteit 

• Je bent zelfstandig, vlot, vriendelijk en klantgericht 

• Je bent enthousiast, ordelijk, stipt en flexibel 

• Je staat open voor het volgen van opleidingen 

 

  



     
 

INSCHRIJVING INFOMOMENT & SCREENING 
 
Op dinsdag 15 maart 2022 om 19u organiseren we een infomoment op LABIOMISTA waar je 
meer informatie krijgt over de job. Indien je interesse hebt om je kandidaat te stellen kan je 
aansluitend dezelfde avond deelnemen aan de screening.  
 
Schrijf je in vóór 7 maart 2022 via https://www.labiomista.be/jobs-vrijwilligers. 
 

CONTACT & INFO 
info@labiomista.be 
+32 89 65 55 90 
www.labiomista.be  
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OVER LABIOMISTA 

Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude dierentuin van Zwartberg (Genk) evolueert 
een project dat je meeneemt in de unieke visie van kunstenaar Koen Vanmechelen en zijn 
levenswerk op vlak van identiteit, fertiliteit & bioculturele diversiteit. Een tuin van orde en chaos, 
een arena van cultuur en natuur. Vanmechelen’s wonderlab.  

Terwijl je in een 24 hectare park de weg vindt door een openluchtexpositie met tal van zijn 
(levende) kunstwerken en installaties worden universele maatschappelijke onderwerpen als 
diversiteit en mensenrechten tastbaar en bespreekbaar dankzij de taal van de kunst. 

In deze unieke samenwerking tussen kunstenaar Koen Vanmechelen en Stad Genk krijgt een 
gedeelde visie over het potentieel van identiteit & diversiteit op verschillende manieren vorm. 
LABIOMISTA is een permanent en evoluerend kunstwerk dat je uitnodigt, uitdaagt en inspireert. 
Het is een broedplek voor tal van nieuwe ideeën, creaties, projecten en samenwerkingen. En het 
vormt een ontmoetingsplek voor alle soorten op deze wereld.  

LABIOMISTA schept ook nieuw leven. Het inspireert en bevrucht meteen ook de omgeving met 
energie en initiatief op tal van culturele, sociale & economische domeinen. Zo ontstaat een 
diepgaande en unieke kruisbestuiving tussen kunstenaar en stad, mens en maatschappij. 
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