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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Multimedia assistent Activiteit : Facilitaire diensten & 
Technische ondersteuning 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Senior multimedia operator onder wie ressorteren een multimedia operator, 
multimedia assistent en eventueel 1 of meerdere grafici  

  Vaktechnisch: Multimedia operator 
Onder : Geen 
 

Context van 
de functie 

 

Doel van de 
functie 

 Assisteren van de multimedia Operator bij de realisatie (technisch) van 
multimediaprojecten zodanig dat het product volledig beantwoordt aan de wensen van 
de klant en volgens de regels van de kunst.  

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Kennisnemen van de uit te voeren opdrachten en controleren van het aangeleverde 
materiaal. 

 Uitvoeren van kwaliteitscontroles op het afgewerkte product.  
 

Sociale 
interactie 

 Overleggen met de multimedia assistent en de account executive over uit te voeren 
opdrachten. Signaleren van kwaliteitsproblemen. Hanteren van anderstalig vakjargon (2 
vreemde talen). Deelnemen aan interne overlegvergaderingen.  

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van een PC  met specifieke software en diverse audiovisuele apparatuur.  
 
 Aandachtig en kritisch uitvoeren van kwaliteitscontroles en technische controles op 

aangeleverd materiaal. 
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 Verantwoordelijkheden 60.04.01   
 . Kerntaken 
 
 Kennisnemen van de uit te voeren opdrachten en controleren van het aangeleverde materiaal ter 

voorbereiding van de multimediaprojecten. Dit betekent o.a.:  
. overleggen met de account executive of de multimedia operator over de opdracht en de 

technische vereisten; 
. controleren van de beschikbaarheid van het benodigde materiaal (videotapes, grafische 

bestanden, audio tapes,…); 
. encoderen van het videomateriaal ter voorbereiding van het programmeren van de DVD; 
. uitvoeren van een technische kwaliteitscontrole op de aangeleverde assets, o.a. bekijken van 

het materiaal; 
. signaleren van ontbrekende materialen of kwaliteitsfouten aan de account executive; 
. opmaken van kwaliteitsrapporten n.a.v. de technische checks t.b.v. het projectdossier; 
. programmeren van multimediatoepassingen met beperkte interactiviteit. 
 

 Uitvoeren van kwaliteitscontroles op het afgewerkte product zodat kan zeker gesteld worden dat 
het product beantwoordt aan de wensen van de klant. Dit houdt o.a. in: 
. controleren van checkdisks, controleren van beelden op de harde schijf,… 
 
 
 

 

 

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.  
 
 
 
 

 
 
 


