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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Monteur Activiteit : Facilitaire diensten & 
Technische ondersteuning 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Postproductie manager of projectleider onder wie ressorteren diverse 
monteurs, klanktechnici, een graficus en administratieve 
medewerkers 

Onder : Geen 
 

Doel van de 
functie 

 Maken van videomontages door het selecteren en monteren van beeld en 
geluid  waarbij  een verhaal of sfeer wordt overgebracht bij de kijkers in 
overeenstemming met de wensen van de klant en volgens de regels van de 
kunst.  

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Voorbereiden van het montagewerk. 
 Monteren van beeldmateriaal tot een antenneklaar product, m.b.v. video & audio 

bewerkings- en opnameapparatuur binnen de afgesproken tijdslimieten. 
 Zorg dragen voor de goede staat van de montagecel en de aanwezige apparatuur en 

actueel houden van de databases 

Sociale 
interactie 

 Overleggen met de klant (regisseur) of interne projectleider, planningafdeling, 
audio-afdeling over concept, opbouw, uitvoering en timing van opdrachten (ook 
in 1 vreemde taal). Uitwisselen van ideeën, voorstellen e.d. over 
montagemogelijkheden en te realiseren effecten.  Uitwisselen van ervaringen en 
informatie met collega’s monteurs, geluidstechnici, grafici, enz. 

 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van verschillende types van video & audio bewerkings- en 
opnameapparatuur. 

 
 Een langdurige en hoge mate van concentratie en oplettendheid is vereist bij de 

montage.  
 
 Bijzonder gevoel voor creatief omspringen met beeld en geluid.  
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 Verantwoordelijkheden 60.13.01   
 . Kerntaken 
 

 Voorbereiden van het montagewerk zodanig dat het programma gemonteerd wordt volgens de 
wensen van de klant. Dit houdt o.a. in:  
. kennisnemen van de opdracht en timing via een mondelinge of schriftelijke briefing door de 

interne projectleider of door de klant; 
. bespreken van het concept en opbouw van het programma met de regisseur, projectleider of 

Postproductie manager; 
. overleggen met de audio-afdeling en planning; 
. evalueren van de kwaliteit van het aangeleverde beeldmateriaal. 

 
 Monteren van beeldmateriaal tot een antenneklaar product, m.b.v. video & audio bewerkings- en 

opnameapparatuur, binnen de afgesproken tijdslimieten zodanig dat het afgeleverde programma 
beantwoordt aan de kwalitatieve en technische vereisten. Hiertoe o.m.: 
. laden van het beeldmateriaal in de computer; 
. bekijken van het ruwe beeldmateriaal en selecteren van bruikbare/gewenste beelden; 
. in elkaar zetten van het beeldverhaal, zelfstandig of in nauw overleg met de regisseur of 

interne projectleider (afhankelijk van de opdracht); 
. creëren van de gewenste opbouw, sfeer, emotie, boodschap en daartoe voorstellen van 

alternatieve weergave mogelijkheden; 
. zelf plaatsen van aangeleverd geluid, commentaar, muziek, titels of beeldeffecten of in 

samenspraak met collega’s geluidstechnici of grafici (ingeval van complexe werkzaamheden); 
. registreren van stem op tape; 
. oplossen van kleine technische storingen en signaleren van ernstige storingen en problemen 

aan de postproductie manager; 
. wegschrijven van het programma naar een videoband.  
 

 Zorg dragen voor de goede staat van de montagecel en de aanwezige apparatuur en actueel 
houden van de databases i.f.v. een efficiënte werking.   
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Eenzijdige houding en belasting van ogen, oren en rug door beeldschermwerk en door werken met 

audiovisueel materiaal gedurende een groot gedeelte van de dag.  
 
 Langdurig werken in verduisterde ruimten. 
 
 Verhoogde werkdruk tijdens het werken aan opdrachten met een korte uitvoeringstijd.  
 
 

 
 
 


