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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Multimedia operator 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   

Onder : Vaktechnisch: multimedia assistent 
 

Doel van de 
functie 

 Realiseren (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 

 Technisch organiseren en afwerken van multimediaprojecten volgens de richtlijnen van 
de klant. 

 Evalueren van projecten en analyseren van het productieproces. 
 Op de hoogte blijven van specifieke ontwikkelingen binnen het vakgebied 

Sociale 
interactie 

 Overleggen met de klant over technische mogelijkheden en het beschikbare materiaal. 
(ook in twee vreemde talen) Bespreken van opdrachten en eventuele problemen met de 
Account executive en Senior multimedia operator. Briefen van grafische vormgevers, 
audiotechnici en multimedia assistent. Hanteren van anderstalig vakjargon (2 vreemde 
talen). Deelnemen aan interne overlegvergaderingen.  

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van een PC en diverse audiovisuele apparatuur.  
 
 Aandachtig en kritisch uitvoeren van kwaliteitscontroles. Accuraat uitwerken van 

flowcharts en nauwgezet programmeren van schermen.  
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 Technisch organiseren en afwerken van multimediaprojecten volgens de richtlijnen van de klant zodanig 
dat multimediadragers tijdig en conform de vereisten aangemaakt kunnen worden. Hiertoe o.m.: 
. bespreken van nieuwe opdrachten met de Account executive en controleren van het aangeleverde 

materiaal door de klant; 
. overleggen met de klant over grafische vormgeving, aanreiken van technische mogelijkheden en 

alternatieven, keuzes maken i.f.v. het beste resultaat; 
. opmaken van een planning, briefen van de grafische vormgevers, de audiotechnici en de multimedia 

assistent; 
. uitwerken van flowcharts (boomstructuur) i.f.v. de gewenste technische vormgeving; 
. ontwikkelen van grafische schermen op basis van tekeningen van de graficus en m.b.v. grafische 

software;. encoderen van het materiaal;  
. programmeren van menuschermen m.b.v. meerdere programmeertalen; 
. coderen van beelden en geluid; 
. uitvoeren van kwaliteitscontroles op het aangemaakte materiaal; 
. bespreken van (ingrijpende) problemen, met impact op timing of budget, met de Account executive of 

Senior multimedia operator, zoeken van oplossingen;  
. aanmaken van de replicatie mastertape. 
 

 Evalueren van projecten en analyseren van het productieproces, i.s.m. verkoop en productie, ter 
verbetering van de efficiëntie, doorlooptijd en gebruikte technologieën.  

 
 Op de hoogte blijven van specifieke ontwikkelingen binnen het vakgebied door het bezoeken van beurzen, 

lezen van vakliteratuur enz. 
 
 
 
 

 

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.   
 
 
 

 
 


