Functieprofiel back-up conciërge vrijwilliger LABIOMISTA
Bij het onderhouden van het Cosmopolitan Culture Park en het controleren van alle publieke
ruimtes komt dagelijks heel wat kijken. Gaande van het checken van de dierenweides, het ledigen
van de vuilnisbakken tot het afsluiten van het park. Op dagen dat de conciërge niet aanwezig is,
wordt het team van back-up conciërges ingeschakeld om deze taken uit te voeren.

Takenpakket:
1. Dagelijks
• Controleren en zuiveren van de paden op het terrein en dit in het kader van de
toegankelijkheid voor het publiek en de orde en netheid van het park
• Openen en sluiten van de luikjes van de kippencompartimenten
• Dierenweides checken
• Infotafels reinigen
• Rondzwervend vuil verwijderen en vuilbakken ledigen
• Sanitair controleren op orde en netheid
• Algemene toestand park bekijken
• Controle afsluiting park (Geen personen meer aanwezig? Poorten gesloten? Dieren
aanwezig en ok? …)
2. Wekelijks
• Zwerfvuil op de parking opruimen + vanaf de herfst de mindervalidenparking met
bladblazer reinigen
• Reinigen alle infotafels
• Vuilnisbakken ledigen
• Controle van de planten in de villa OpUnDi
• Reinigen betonvloer onder LabOvo (indien nodig)
• Controle Protected Paradise
• Extra op zaterdag- en zondagochtend: reinigen toiletten The Ark + aanvullen
zeep/ontsmettingsmiddel / toiletpapier (indien nodig)
Wij bieden aan:
•
•
•

Vrijwilligersverzekering
Opleiding
Vrijwilligersvergoeding: € 34,71/dag

Wij zijn op zoek naar:
•
•
•
•
•
•

Dynamische mensen vanaf 18 jaar met verantwoordelijkheidsgevoel
Discreet en integer
Graag vertoeven in openlucht en in de natuur
Volgen van een opleiding
Probleemoplossend en zelfstandig kunnen werken
Proactief communiceren en werken

•

Geen schrik om de handen uit de mouwen te steken

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.

