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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Beeldbandbeheerder Activiteit : Facilitaire diensten & 
Technische ondersteuning 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Direct: Verantwoordelijke eindregie onder wie ressorteren diverse 
medewerkers waaronder promoplanners, medewerkers subtitling, 
medewerkers visie en een coördinator. 

  Functioneel: Traffic manager (logistiek) 
Onder : Geen 
 

Doel van de 
functie 

 Beheren van het geluid- en beeldmateriaal van het bedrijf zodanig dat alle materiaal 
tijdig beschikbaar gesteld kan worden van interne en externe klanten.  

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 In ontvangst nemen van geluid- en beeldmateriaal en correct opslaan in de archieven. 
 
 

Sociale 
interactie 

 Overleggen met promoplanners, regieassistenten, marketing&sales vertaalbureau, 
medewerkers subtitling en visie i.v.m. aan te leveren of te archiveren.  Signaleren van 
onregelmatigheden aan de chef of de Manager traffic. Mondelinge interacties ook in 1 
vreemde taal.   

 
 
 
 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van een PC. Bedienen van beeld en geluidsapparatuur.  
 
 Oplettend en aandachtig archiveren van beeldmateriaal.  
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 Verantwoordelijkheden 60.01.01   
 . Kerntaken 
 

 In ontvangst nemen van geluid- en beeldmateriaal en correct opslaan in de archieven zodanig dat alle 
materiaal traceerbaar blijft en beschikbaar gesteld kan worden op vraag van interne of externe klanten. 
Hiertoe o.m.: 
. beoordelen van de aard van de ontvangen tapes: spots, programma, trailer,…en voorzien van een 

gepast label met alle identificatiegegevens; 
. verwerken van de gegevens in een databestand en plaatsen van de tapes in het archief, rekening 

houdend met de opgezette systematiek; 
. organiseren van het archief en onderhouden/aanpassen van de structuur ervan; 
. aanpassen van structuur databases, in overleg met informatica; 
. kennisnemen van aanvragen, uitzoeken en klaarleggen van tapes t.b.v. transport naar diverse 

interne/externe klanten: Play out, vertaalbureau, promomakers, klanten, enz.; 
. opvolgen dat tapes worden aangeleverd/teruggebracht naar het beeldbandarchief, eventueel signaleren 

van onregelmatigheden aan chef, verantwoordelijke traffic of programmatie; 
. inplannen en uitvoeren van opdrachten m.b.t. het aanmaken van mastertapes op vraag van marketing 

& sales, programmatie, antenne,… 
. zorgen dat het nodige materiaal steeds beschikbaar is. 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 N.v.t. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


