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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Medewerker styling - maquillage Activiteit : Productie 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Directeur Fotografie en Beeld onder wie meerdere hoofden beeld, , 
meerdere cameramensen en het  Hoofd grimeur (m/v) ressorteren. 

Onder : geen 
 

Doel van de 
functie 

 Verzorgen van de make-up en styling (make-up, kapsel, kleding, accessoires) van de 
artiesten en gasten teneinde overeen te stemmen met het imago van het programma, 
de productienormen en het profiel van de zender. 

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Voorbereiden van zowel de make-up als de styling. 
 Schminken en afschminken van journalisten, presentatoren, artiesten en gasten. 
 Beheren van de voorraad make-upproducten en toebehoren.  
 
 

Sociale 
interactie 

 Overleggen met de programmacrew: de producent, de regisseur, het Hoofd beeld, de 
andere grimeurs, enz. Verwelkomen van gasten en artiesten. Uitwisselen van informatie 
met leveranciers.  

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Gebruik maken van verschillende make-uptechnieken. Herstellen en strijken van 
kleding/vermommingen. 

 
 Zeer geconcentreerd te werk gaan tijdens het schminken. 
 
 Gevoel voor mode, kleuren en stijl. 
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 Verantwoordelijkheden 40.07.01   
 . Kerntaken 
 

 Voorbereiden en plannen van de make-up en de styling zodat de artiesten en gasten tijdig klaar zijn voor 
de opnames. Hiertoe onder meer: 
. kennisnemen van en interpreteren van de aanwijzingen van de producers  en Hoofden beeld op basis 

van een mondelinge briefing; 
. bepalen welke make-up gebruikt moet worden in functie van het decor (modern of niet), van het aantal 

personen, de te schminken persoon, de wijze van verfilming conform de voorschriften i.v.m. 
videobeelden; 

. maken van een personeelsplanning (grimeurs/kappers), timing;  

. zonodig contact opnemen met een extra grimeur en/of kapper; 

.    onderzoeken  en uitproberen van producten indien het programma een bijzondere make-up vereist; 

.    zonodig aanschaffen van bijzondere producten.   
 

 Schminken en afschminken van journalisten, presentatoren, artiesten en gasten opdat hun make-up en 
styling overeenkomen met de visuele stijl van het programma en de zender. Dit houdt onder meer in: 
. ontvangen van de te schminken persoon en hem/haar op zijn/haar gemak stellen; 
.  selecteren van de geschikte make-up en deze aanbrengen rekening houdend met de 

schminktechnieken (grote hitte, huidproblemen); 
. kiezen van de geschikte kleding in functie van het thema/de stijl van het programma (mode, tijdperk, 

cultuur); 
. herstellen en strijken van kleding, indien nodig; 
. afschminken van gasten en artiesten na de opnames. 
 

 Beheren van de voorraad make-upproducten en toebehoren, zodat de benodigde producten altijd in 
voorraad zijn. Hiertoe o.a.: 
. controleren van de voorraad en nagaan welke producten ontbreken; 
.    selecteren van de producten bij de leveranciers van deze producten; 
. zorgen voor de opvolging van de leveringen en op orde houden van de voorraad. 
 
  
 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Staande houding gedurende het grootste deel van de werkdag. 
 
 Hinder als gevolg van de hitte op de set. Werken in ruimten zonder daglicht. 

 
 

 


