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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Radiotechnieker / Technisch 
regisseur 

Activiteit : Facilitaire diensten & 
technische ondersteuning 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : De zenderdirecteur onder wie ressorteren de zenderassistenten, 
telefonisten, technische programmaleiders 

Onder : geen 
 

Doel van de 
functie 

 Bijdragen aan het uitzenden van programma’s door het  beheren en  coördineren  van 
de verschillende aspecten i.v.m. de voorbereiding en uitzending van programma’s.  

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Voorbereiden van het programma voor uitzending. 
 Beheren en coördineren van het verloop van het programma op technisch en artistiek 

vlak tijdens de uitzending. 
 
 
 

Sociale 
interactie 

 Overleggen met de zenderdirecteur omtrent briefings en luistercijfers van de uitzending. 
Uitleggen van de uitzendlijst aan de presentatoren. Overleggen met de assistenten, 
informatiecoördinatoren en presentatoren m.b.t. het verloop van de uitzending. 
Deelnemen aan vergaderingen voor de follow-up van nieuwe technisch 
programmaleiders, evaluatievergaderingen van uitzendingen, programmavergaderingen 
voor elk nieuw seizoen. Opleiden van de nieuwe technisch programmaleiders. 

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van mengtafels.  
 
 Aandachtig en alert zijn tijdens uitzendingen om niets te laten passeren. Artistieke  

aanleg om de uitzending kleur te geven. 
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 Verantwoordelijkheden 60.14.01   
 . Kerntaken 
 

 Voorbereiden van het programma voor uitzending zodat alles tijdig gereed is volgens de zendvoorschriften 
van de zender.  Dit houdt onder meer in: 
. kennis nemen van de vooraf opgestelde uitzendlijst; 
. naleven/respecteren van de timing en het budget zoals vastgesteld in de uitzendlijst; 
. briefen van de presentator over de inhoud van de uitzendlijst; 
. zorgen dat alle uit te zenden onderdelen aanwezig zijn (spelletjes, zenderaankleding, geluidseffecten, 
  muziek); 
. controleren dat de zendapparatuur correct functioneert (mengtafel, zenderinformatica, …); 
. coördineren van de verschillende technische en artistieke onderdelen vóór de uitzending.  
 

 Beheren en coördineren van het verloop van de uitzending op technisch en artistiek vlak tijdens de 
uitzending teneinde de continuïteit en kwaliteit van de uitzending te waarborgen. Dit houdt onder meer in: 
. zorgen voor de technische en artistieke realisatie van de uitzending; 
. kalibreren van spelletjes, muziek, nieuws volgens de gestelde richtlijnen en evenwichten; 
. regelen van het geluidsniveau van de presentatoren en de muziek; 
. uitvoeren van de geplande mixages (mengtafel en bronnen); 
. tussenvoegen van informatie (verkeer, informatie, speciale items) op het juiste moment; 
. uitzenden van telefoongesprekken op het juiste moment; 
. kleur geven aan de uitzending d.m.v. een artistieke toets.  
 
 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Eenzijdige houding en belasting van ogen en oren en rug door het werken met audiovisueel 

materiaal gedurende een deel van de dag.   
 

 


