
 

Functieprofiel Vrijwilliger LABIOMISTA 

LABIOMISTA heeft sinds de opening een actieve en enthousiaste groep van vrijwilligers kunnen 

aantrekken die het beste van zichzelf geven om bezoekers in goede omstandigheden te 

ontvangen. Momenteel maken we een onderscheid van twee types van vrijwilligers: 1. vrijwilligers 

die meehelpen met waarborgen van maatregelen in de strijd tegen Covid-19 2. vrijwilligers die 

meehelpen tijdens evenementen zoals Fiesta del CosmoGolem of de OpUnDi Sundays 

(themazondagen rond topics van de Open University of Diversity Genk zoals mensenrechten, 

ecologie en duurzame voeding). 

1. Functieomschrijving vrijwilliger in het kader van maatregelen in de strijd tegen 

Covid-19: 

Villa OpUnDi 

• Bezoekerslimieten in de gaten houden (voor binnenruimtes). Indien nodig, mensen 

buiten laten wachten. In de villa mogen maximaal x-aantal personen tegelijk binnen zijn; 

• Regelmatige ontsmetting van oppervlaktes, handgrepen (deuren, trapleuning) en 

toestellen (computerschermen, hoofdtelefoons); 

• Bezoekers informeren en begeleiden indien nodig. 

The Ark 

• Bezoekerslimieten in de gaten houden (voor binnenruimtes). Indien nodig, mensen 

buiten laten wachten;  

• Regelmatige ontsmetting van oppervlaktes en handgrepen (deuren, lockers); 

• Bezoekers informeren en begeleiden indien nodig; 

• Sanitaire ruimtes nakijken, desinfecteren en aanvullen; 

• Audioguides: ontsmetten alvorens terug in laadstation te plaatsen. 

 

2. Functieomschrijving vrijwilliger evenementen: 

 

• 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 artiesten, sprekers; 

• Bevoorrading catering op het terrein (LABOVO, vertelhoekjes, e.d.); 

• Toiletten op het terrein in de gaten houden, aanvullen en zuiver maken indien nodig; 

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

• Opruimen van gebruikte ruimtes. 

 



 

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 en vriendelijk, klantgericht 

• Je bent enthousiast, ordelijk, stipt en flexibel 

• Je staat open voor het volgen van opleidingen 

 


