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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Graficus (m/v) Activiteit : Facilitaire diensten & 
Technische ondersteuning 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Postproductie manager of Adjunct programmadirecteur onder wie meerdere 
medewerkers ressorteren..   

Onder : Geen. 
 

Doel van de 
functie 

 Ontwerpen en toepassen van grafische elementen (bewegend of vast) m.b.v. geschikte 
grafische software die wat betreft inhoud en kwaliteit beantwoorden aan de wensen van 
de klant en overeenkomstig de regels van de kunst.  

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Voorbereiden van de opdrachten. 
 Ontwerpen en bewerken van grafisch beeldmateriaal m.b.v. grafische 

softwaretoepassingen. 
 Registreren van gegevens m.b.t. afgewerkte opdrachten. 
 Opvolgen van de ontwikkelingen in het eigen vakgebied en in de ruimere audiovisuele 

omgeving. 
 

Sociale 
interactie 

 Overleggen met de klant, projectleider, Postproductie manager (mondeling en 
schriftelijk) m.b.t. uit te voeren opdrachten. Overleggen met mede-uitvoerders 
(monteurs,…) of met gebruikers van het gerealiseerde werk (geluidsman, regisseur,…) 
Toelichten van concepten/ideeën. Signaleren van problemen. Deelnemen aan 
overlegvergaderingen. E.e.a. ook in twee vreemde talen (mondeling).   

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van een PC en diverse ondersteunende apparatuur .  
 
 Bedenken en accuraat vormgeven van grafiek. Aandachtig en nauwkeurig uitwerken 

van grafische concepten. Attent zijn voor de wensen van de klant.  
 
 Bijzonder gevoel voor creatief omspringen met vormgeving, kleur en beweging.  
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 Voorbereiden van de opdrachten zodanig dat deze tijdig en overeenkomstig de wensen van de klant 
afgewerkt kunnen worden. Hiertoe o.m.: 
. deelnemen aan de briefing met de klant (complexe projecten); 
. kennisnemen van het doel en de bijzonderheden van een opdracht via de postproductie manager of 

projectleider: afwerkingvolgorde, belang van de verschillende onderdelen, …; 
. plannen van de werkzaamheden en bepalen van de prioriteiten i.f.v. beschikbare tijd. 

 
 Ontwerpen en bewerken van grafisch beeldmateriaal m.b.v. grafische softwaretoepassingen, zodanig dat 

de gewenste effecten en toepassingen in beeld worden gebracht. (o.a. begingenerieken, betiteling, 
drukwerk, lay out, 2 D en 3 D- animatie).  Dit houdt o.a. in: 
. bedenken en aanmaken van lay-out voorstellen, effecten, grafische toepassingen; 
. voorleggen van voorstellen aan de klant (externe regisseur), Postproductie manager projectleider of 

monteur en toetsen van ideeën; 
. verder uitwerken van grafische voorstellen die wat betreft inhoud en kwaliteit beantwoorden aan de 

wensen van de klant en overeenkomstig de regels van de kunst; 
. overleggen met de Postproductie manager, projectleider of monteur ingeval van technische problemen 

of tijdsdruk;  
. aanmaken van de uitzendbanden voor de zenders; 
. bewaren van montages op verzamelbanden; 
. archiveren van de afgewerkte producten. 
 

 Registreren van gegevens m.b.t. afgewerkte opdrachten i.f.v. een correcte facturatie.  
 

 Opvolgen van de ontwikkelingen in het eigen vakgebied en in de ruimere audiovisuele omgeving teneinde 
de vakbekwaamheid en de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. 
 
 
 
 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Eenzijdige houding en belasting van ogen en rug door beeldschermwerk gedurende een groot deel van de 

dag.  
 
 Verhoogde werkdruk bij complexe/belangrijke opdrachten of door beperkte uitvoeringstijd. 
 
 
 

 
 
 


