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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Assistent beeld / geluid Activiteit : Facilitaire diensten & 
Technische ondersteuning 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Verantwoordelijke multi camerateam en functioneel: chef techniek, 
onder wie ressorteren meerdere multi cameramedewerkers, camera-
assistenten, tapeoperatoren beeldmengers en een graficus 

  Indirect: MC cameraman 
Onder : Geen 
 

Doel van de 
functie 

 Verlenen van technische ondersteuning aan het multi-camerateam zodanig dat 
de continuïteit van de opnamen verzekerd wordt.  

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Assisteren van de cameramannen en geluidstechniekers. 
 Verlenen van technische en logistieke assistentie tijdens opnamen op 

verplaatsing. 
 

Sociale 
interactie 

 Overleggen met de chef over uit te voeren opdrachten. Signaleren en bespreken 
van technische problemen met het labo.  

 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Hanteren van technische materialen en toestellen (camera’s, monitors, 
aansluitingen, elektrische kabels, geluidsapparatuur…) Assistentie bij het 
verhelpen van kleine technische storingen.  

 
 Oplettend zijn bij installatiewerkzaamheden. Aandachtig zijn voor (dreigende) 

storingen.   
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 Assisteren van de cameramannen en geluidstechniekers zodanig dat camerawerkzaamheden in 
de beste technische omstandigheden uitgevoerd kunnen worden.  Hiertoe o.m.: 
. kennisnemen van de werkplanning; 
. opstellen van het benodigde materiaal (statieven, camera, kabels) in samenspraak met de 

cameraman; 
. aanbrengen van micro’s bij de gasten in de studio;  
. controleren van de goede werking van het materiaal en bijstellen; 
. assisteren tijdens het camerawerk: verslepen van de kabels tijdens camerabewegingen; 
. helpen bij het ontmantelen en opbergen van het materiaal na de opnamen. 
 

 Verlenen van technische en logistieke assistentie tijdens opnamen op verplaatsing i.f.v. een 
vlotte en efficiënte afhandeling van de opdrachten. Dit houdt o.a. in: 
. kennisnemen van het benodigd materiaal via een captatiechecklist of een technische bundel; 
. testen van de goede werking van toestellen en laden van de vrachtwagen; 
. verdelen en uitvoeren van de installatiewerkzaamheden ter plaatse: kabels trekken, installeren 

van camera’s en monitors…; 
. Assisteren bij het oplossen van kleine technische storingen (elektrisch, mechanisch); 
. stand-by blijven tijdens de opname en ingrijpen bij technische problemen; 
. ontmantelen en opbergen van het materiaal na de opname. 
 
 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Tillen en verplaatsen van kisten (max 20 kg) met materialen. Uitoefenen van kracht bij het 

trekken van kabels. 
 
 Kans op ongeval bij gevaarlijke cameraopstelling (vb. op stelling).  

 
 


