
STAGE 
HET ONDENKBARE  

EXPERIMENT

LABIOMISTA 
Studio  Koen Vanmeche len

LABIOMISTA/Studio Koen Vanmechelen 
is op zoek naar een of  meerdere enthousiaste 
stagiaires voor de algemene ondersteuning van 
Het Ondenkbare Experiment in de zomer 
2022; een grensverleggend project dat een stem 
wil geven aan de nieuwe generatie. Komende 
uit een reeks van wereldwijde lockdowns gaan 
we op zoek naar de diversiteit en frisheid van 
nieuwe kennis. Gestoeld op generositeit en 
nieuwsgierigheid, kritisch denken, solidariteit 
en verantwoordelijkheid. Geïnspireerd door de 
omgeving van LABIOMISTA. In de vrijheid van 
de kunsten.  

Wij zijn op zoek naar;
Allround Stagiaire (productie, communicatie, organisatie)
 
Als stagiair(e) ben je mee verantwoordelijk voor het in 
goede banen leiden van het Ondenkbare Experiment. 
Verder verricht je aanvullende ondersteunende taken 
op het gebied van communicatie en de uitwerking van 
sociaal-educatieve projecten en events. 

Taken
Ondersteunen van projecten van LaMouseion / Het 
Ondenkbare Experiment
 o Ondersteunen communicatie / social media / pers
 o Opvolging, analyse, organisatie van applicaties  
    jongeren
 o Coördinatie vrijwilligers 
 o Planning & coördinatie studenten sessies juli 
   (ontvangst, communicatie voorbereiden,   
    organisatie transport, catering, accommodatie,  
    inspiratiemomenten)
 o Praktische planning werksessies 
 o Ondersteuning planning & coördinatie werksessies  
    transdisciplinair team september
    (ontvangst, communicatie voorbereiden, organisatie      
    transport, catering, accommodatie, inspiratie  
        momenten)
 o Onderzoek mogelijkheden bibliotheek /   
    community platform
 o Documentatie proces /identificatie opportuniteiten  
    bereikbaarheid en diversiteit 
 o Documentatie en website beheer (schrijven van  
    teksten) 
Algemene ondersteuning communicatie studio Koen 
Vanmechelen 
Algemene ondersteuning sociaal-educatieve projecten
Algemene ondersteuning studio (varia)

Je profiel
Je wil ervaring opdoen in communicatie, 
projectplanning en organisatie, digital storytelling, 
event coördinatie, productie of  leisure. Je hebt 
een hands-on mentaliteit. Je bent nieuwsgierig, 
stressbestendig, servicegericht, en positief. Je hebt 
een affiniteit met cultuur, natuur, wetenschap en 
kenniscreatie. Je beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden in meerdere talen, een vlotte pen, kennis 
van social media en goede organisatorische skills. 
Je bent praktisch ingesteld, neemt initiatief  en kan 
zelfstandig werken. Je hebt gevoel voor humor en kan 
je flexibel opstellen in een groep.

We verkiezen ononderbroken stageperiodes van 
minimum 4 weken, in de periode april - september.

Wij bieden
Een inspirerende en fijne werkplek waar je deel 
uit maakt van een klein en hecht team. Een zeer 
bijzondere plek om te werken met aan aparte kijk op 
de ontwikkeling van kennis. Mogelijkheid om echt 
een bijdrage te leveren, concrete werkervaring op te 
doen en een netwerk op te bouwen van diverse fijne 
mensen. 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur een mail naar info@lamouseion.be met je 
curriculum en foto en motiveert kort je kandidatuur 
en interesses. 

Bekijk de video van Chapter Freedom, de eerste editie van Het 
Ondenkbare Experiment in zzomer 2021

mailto:info%40lamouseion.be?subject=
https://vimeo.com/637482324

