
40 13 01  Animator Radio.doc   

 

 

PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Animator (radio)  Activiteit : Productie 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Zenderdirecteur of de Programmadirecteur onder wie de presentatoren en 
de Administratief Medewerkster ressorteren. 

Onder : Geen   
 

Doel van de 
functie 

 Presenteren en technisch tot stand brengen van een radio-uitzending teneinde een 
muzikaal programma te verlevendigen d.m.v. tussenkomsten met verschillende inhoud, 
en dit binnen een kader bepaald door de Zender- en programmadirectie (vademecum) 
en conform het format van het radiostation. 

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Voorbereiden van het radioprogramma. 
 Presenteren van het radioprogramma. 
 Beheren van de technische aspecten. 
 Mede evalueren van de uitgezonden programma’s en mede bepalen van nieuwe 

doelstellingen. 
 
 

Sociale 
interactie 

 Deelnemen aan periodieke debriefing- en briefingvergaderingen met de Zender- en 
programmadirecteur (voorbereiding en evaluatie). Opstellen van tussenteksten. 
Signaleren van problemen aan de technische dienst. Live gesprekken voeren met en 
interviewen van luisteraars tijdens een uitzending. 

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Hanteren van technisch materiaal: informatica, mengtafel en zendapparatuur.  
 
 Verhoogde aandacht tijdens het coördineren van de verschillende onderdelen die nodig 

zijn voor het uitzenden van een live programma.  
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 Verantwoordelijkheden 40.13.01   
 . Kerntaken 
 

 Voorbereiden van het radioprogramma teneinde een goede uitzending te waarborgen. Hiertoe o.a.: 
. mede voorbereiden van een programmaconcept; 
.    deelnemen aan de briefing over de uit te voeren werkzaamheden; 
. verzamelen van alle nodige informatie voor de realisatie van het programma; 
. opstellen van tussenteksten voor de uitzending; 
. kennisnemen van de verschillende tussenkomsten: advertenties, spelletjes, wedstrijden, interviews, 

informatie; 
.    improviseren tijdens onverwachte voorvallen. 

 
 Presenteren van het programma en daarbij het vademecum van de presentator respecteren. Dit houdt o.a. 

in: 
. uitzenden van de “play list” en aankondigen van de liedjes conform de vooraf opgestelde uitzendlijst; 
. aannemen van telefoongesprekken van luisteraars en met hen een gesprek voeren; 
. aankondigen van reclame en informatie; 
. energiek leiden van spelletjes of wedstrijden op de zender; 
. informatie verschaffen aan de luisteraars (nieuws, weerbericht, verkeersinformatie, enz.). 
 

 Beheren van de technische aspecten i.v.m. het uitzenden van het programma teneinde te zorgen voor een 
ononderbroken uitzending van het programma. Dit houdt onder meer in: 
. mixen van de muziek, stem(men) en andere geluidselementen m.b.v. het geëigende materiaal; 
.  oplossen van technische probleempjes. 
  

 Mede evalueren van de uitgezonden programma’s en mede bepalen van nieuwe doelstellingen.  
  

  
 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Verhoogde werkdruk veroorzaakt door onverwachte problemen gedurende live uitzendingen. 
 
  Kans op gehoorbeschadiging. 

 
 
 

 


