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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Hoofd Beeld Activiteit : Facilitaire diensten & 
Technische ondersteuning 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Hoofd techniek onder wie ressorteren direct een Hoofd geluid en een 
Hoofd beeld en indirect meerdere techniekers geluid, 
cameramannen, tapeoperatoren enz. 

Onder : een team van een 10-tal medewerkers: cameramedewerkers, 
camera-assistenten, tapeoperatoren, beeldmengers en een graficus 

 

Doel van de 
functie 

 Aansturen van de activiteiten van het team zodanig dat de afgeleverde 
producties beantwoorden aan de technische en artistieke vereisten van de klant.  

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Voorbereiden, plannen en organiseren van opdrachten. 
 Controleren, opvolgen en coördineren van alle technische werkzaamheden 

(beeld) tijdens de opnamen. 
 Opvolgen van het verbruik, de beschikbaarheid en de goede staat van de 

technische uitrustingen. 
 Coachen en begeleiden van de teammedewerkers. 
 
 

Sociale 
interactie 

 Geven van aanwijzingen en instructies, begeleiden en opleiden van 
medewerkers.  

 
 Overleggen met de opdrachtgever(s) m.b.t. uit te voeren opdrachten, timing 

wijzigingen, problemen, enz.  Overleggen met collega’s in de studio of op 
locatie: o.a. decorbouwer, geluidsingenieur, regisseur, regieassistent enz. 
Deelnemen aan periodieke overlegvergaderingen. Leiden van 
werkbesprekingen.  E.e.a. ook in 2 vreemde talen (vnl. mondeling). 

 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van een PC. Vlot gebruiken van alle toestellen.    
 
 Oplettend volgen van opnamen. Alert zijn voor (dreigende) technische storingen 

of fouten.  
 
 Bijzonder gevoel voor beeld en kleur is vereist bij het inzetten van technische 

uitrustingen. 
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 Voorbereiden, plannen en organiseren van opdrachten zodanig dat deze op de meest efficiënte 
en technisch verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Hiertoe o.m.: 
. inventariseren van het benodigd materiaal, in functie van de technische vereisten, en 

controleren van de beschikbaarheid ervan; 
. eventueel bestellen van specifieke benodigdheden in overleg met de chef; 
. inplannen van de medewerkers i.f.v. hun technische capaciteiten; 
. verdelen van de werkzaamheden, bepalen van prioriteiten en verzorgen van de teambriefing; 
. meehelpen bij en leiding geven aan het opbouwen van de technische uitrusting in de studio 

rekening houdend met de beoogde sfeer, effecten,...  
 

 Controleren, opvolgen en coördineren van alle technische werkzaamheden (beeld) voor, tijdens 
en na de opnamen zodanig dat tijdig kan bijgestuurd worden en de  opnamen in de beste 
technische omstandigheden uitgevoerd kunnen worden. Dit houdt o.a. in: 
. continu opvolgen en controleren van de weergave van beelden;  
. doorgeven van afwijkingen/fouten aan regieassistent voor onmiddellijke correctie door 

montage; 
. inspelen op technische problemen, zoeken van (nood)oplossingen;  
. deelnemen aan de werkzaamheden van ontmantelen en opbergen van de technische 

uitrusting bij het einde van de opname. 
 

 Opvolgen van het verbruik, de beschikbaarheid en de goede staat van de technische uitrustingen 
zodanig dat onderbrekingen tijdens opnamen ten alle tijden voorkomen worden. Hiertoe o.m.: 
. verzekeren van het periodiek onderhoud aan de toestellen en overleggen met Hoofd techniek 

over ernstige technische storingen; 
. opvolgen en bijhouden van het materiaalverbruik; 
. erop toezien dat alle beschikbare toestellen correct bewaard en gehanteerd worden volgens 

de voorgeschreven bediening en veiligheidsinstructies. 
 

 Coachen en begeleiden van de teammedewerkers zodanig dat hun competentieniveau op peil 
blijft. E.e.a. houdt in: 
. op peil houden van de eigen kennis m.b.t. nieuwe technieken; 
. evalueren van medewerkers en detecteren van opleidingsnoden; 
. opleiden van de medewerkers of organiseren van opleidingen. 
 

 
 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Krachtuitoefening bij het heffen/verplaatsen (max.20 kg) van toestellen en materialen.  
 
 Eenzijdige houding en gehoorbelasting tijdens opnamen. 
 
 Verhoogde werkdruk door korte uitvoeringstermijnen (af en toe). Langdurig werken in 

verduisterde ruimten.  
 
   

 
 


