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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Operator multicamera (operator 
tape, slomo, …) (m/v) 

Activiteit : Facilitaire diensten & 
Technische ondersteuning 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Chef-techniek. 
Onder : Geen. 
 

Doel van de 
functie 

 Waarborgen dat het juiste beeldmateriaal, slomomateriaal of grafiek, ter beschikking 
staat van de regisseur.  

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Tape Operator: Voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden m.b.t. het 
registreren en weergeven van beeld- en geluidsmateriaal. 

 Assisteren bij het opbouwen, afbreken van alle op locatie aanwezige opname- en 
uitzendapparatuur en controleren van de technische staat van apparatuur. 

 Titels Operator: Voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. aanmaken en 
weergeven van grafiek. 

 Slomo operator: Bedienen van Slomo-apparatuur (bv. tijdens sportevenementen). 
 
 

Sociale 
interactie 

 Instructies van (en overleggen met) regisseur, regieassistent, m.b.t. opdrachten, de 
uitvoering; timing enz. Instructies van  chef techniek. Signaleren van technische 
problemen aan hoofd beeld. Doelgericht communiceren met collega’s tijdens de 
uitzendingen. E.e.a. ook in twee vreemde talen (mondeling).  

 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Opstellen/instellen van diverse opname en weergave en randapparatuur. Bedienen van 
een PC en specifieke SW toepassingen. Opbouwen en ontmantelen van alle apparatuur 
op de set.  

 
 Langdurige concentratie is vereist tijdens de programma’s. Oplettend en aandachtig zijn 

bij het weergeven van de juiste bronnen. Attent zijn voor de wensen van regisseur.  
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Tape Operator: 
 Voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden t.b.v. de weergave van beeld- en geluidsmateriaal, 

zodanig dat het materiaal op het juiste ogenblik, op aangeven van de regisseur, kan uitgezonden worden. 
Hiertoe o.m.: 
. kennisnemen van opdrachten van de regisseur of regieassistent; 
. controleren van het beschikbare materiaal; 
. opstellen/instellen van opname, weergave en randapparatuur; 
. opnemen van scènes en inladen in de profile computer (om de weergave tijdens de uitzending te 

waarborgen); 
. weergeven van vooropnames en filmpjes op het juiste ogenblik tijdens het programma op aangeven 

van de regisseur; 
. eenvoudig gebruik  van het routing en intercomsysteem. 
 

 Assisteren bij het opbouwen, afbreken van alle op locatie aanwezige opname- en uitzendapparatuur en 
controleren van de technische staat van de uitrusting zodanig dat de continuïteit van de producties  
gewaarborgd blijft. Dit houdt o.a. in: 
. technisch controleren van alle apparatuur en lokaliseren van storingen; 
. oplossen van kleine defecten en doorgeven van ernstige storingen aan het hoofd beeld; 
. in team, opbouwen en afbreken en opbergen van opname- en uitzendapparatuur. 
 

Titels Operator: 
 Voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. het weergeven van grafiek zodanig dat het 

materiaal op het juiste ogenblik, op aangeven van de regisseur, kan weergegeven worden. Dit houdt o.a. 
in: 
. kennisnemen van opdrachten van de regisseur, regieassistent of producer; 
. voorbereiden en programmeren van sneltoetsen, veelgebruikte functies (automatiseren bewerkingen) 

t.b.v. een vlotte weergave tijdens de producties; 
. bewerken van grafisch bronmateriaal, aangeleverd door de klant, bv. formaataanpassingen, animatie, 

pixelaanpassingen, kleurmodellen, enz. ; 
. weergeven van grafiek tijdens uitzendingen en bedienen van voorgeprogrammeerde pancartes of 

scoreborden; 
. Eenvoudig gebruik van het routing en intercomsysteem; 
. onderhouden van aangemaakte grafiek, maken van backups, onderhouden software enz. 
 

Slomo operator: 
 Bedienen van Slomo-apparatuur (bv. tijdens sportevenementen) zodanig dat de regisseur (herhalings) 

beelden op het juiste ogenblik kan weergegeven. Hiertoe o.m.: 
. inleven in (sport) evenementen en verwerven van achtergrondinformatie van het gebeuren;   
. registreren van actiebeelden of scènes vanuit verschillende bronnen, schakelen tussen verschillende 

bronnen; 
. selecteren van interessante fases; 
. weergeven van beeldfases op aangeven van regisseur en beeldmixer; 
. compileren van verschillende beelden tot een samenvatting van cruciale momenten uit een evenement 

t.b.v. het weergeven als afsluiter of tijdens rustige momenten van een uitzending; 
. opnemen van interviews voor latere uitzending. 
 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Sjouwen met en tillen van apparatuur (max. 20 kg) tijdens opbouw en afbraakwerkzaamheden. 
 
 Eenzijdige houding en belasting van ogen, oren en rug door beeldscherm- of monitorwerk gedurende een 

gedeelte van de dag.   
 
 Geregeld werken in donkere ruimten. 
 
 

 
 


