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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Marktonderzoeker Activiteit : Commercieel 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Head of Research of Marketingdirecteur 
Onder : Geen   
 

Doel van de 
functie 

 Verzamelen en verwerken van alle informatie (reclame-investeringen, kijk en 
luistercijfers) teneinde correcte en betrouwbare informatie door te geven aan de 
verantwoordelijken van de onderzoeks- en verkoopafdelingen enerzijds en aan de 
klanten/adverteerders anderzijds en om adviezen te formuleren m.b.t. de 
programmering.    

 
Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Verzamelen, analyseren en interpreteren van kijk- en luistercijfers.  
 Verzamelen, analyseren en interpreteren van de investeringscijfers in reclame. 
 Verlenen van assistentie aan de verkoopafdeling. 
 
 

Sociale 
interactie 

 Informeren van chefs en collega’s van de afdelingen marketing, sales, productie en 
programmering. Informeren van en contact onderhouden met de media-agentschappen 
en reclameagentschappen (klanten). Beantwoorden van ad hoc vragen van de 
verkoopafdeling (GRP/kost, marktaandeel). Opstellen van verslagen en presentaties in 
een vreemde taal.  

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van een PC.  
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 Verantwoordelijkheden 10.04.01   
 . Kerntaken 
 

 Verzamelen, analyseren en interpreteren van kijk en luistercijfers van de programma’s van de eigen 
zenders teneinde de programma’s, diensten en het profiel van het net/de zender te evalueren. Dit omvat 
o.a.: 
. inschatten van de kijkcijfers en marktaandelen die onze programma’s zouden moeten halen; 
. verzamelen van de kijkcijfers van de uitgezonden programma’s; 
.  analyseren en interpreteren van deze cijfers; 
. trekken van conclusies en opsporen van trends; 
. opstellen van maandverslagen op basis van  deze gegevens; 
. bewaren van deze gegevens en ze ter beschikking houden van de Directie, Marketing, verkoopafdeling. 

 
 Verzamelen, analyseren en interpreteren van de investeringscijfers in reclame teneinde de impact hiervan 

te evalueren. Hiertoe o.a.: 
. verzamelen van cijfers m.b.t. reclame-investeringen per agentschap, per media, per adverteerder 

(reclamemeting); 
. analyseren van het marktaandeel van de eigen zenders en die van de concurrentie en interpreteren van 

trends in investeringen; 
. opnemen van deze gegevens in maandverslagen, zodat deze informatie ter beschikking komt van de 

Directie, Marketing en de verkoopafdeling. 
 

 Verlenen van assistentie aan de verkoopafdeling teneinde deze afdeling te helpen het verkoopbeleid uit te 
werken. Dit omvat o.a.: 
. analyseren en volgen van ontwikkelingen op het vlak van de reclametarieven en de GRP/kost; 
.  
. analyseren van de concurrentie; 
. up-to-date houden van de database; 
. actualiseren van de verkoopdossiers (aantal GRP, gemiddelde tarieven, GRP/kost, kost/000 volgens de 

verschillende doelgroepen en netten)  
. beantwoorden van vragen m.b.t. de GRP/kost, de kijkcijferindexen, het marktaandeel van een bepaald 

programma, reclamecampagnes, trends in de mediasector, enz …; 
. mede opstellen van presentaties (PP) voor persconferenties.  
 
 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Belasting van rug- en oogspieren door een eenzijdige houding achter een beeldscherm gedurende het 

grootste deel van de dag. 
 
 

 
 

 


