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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Researcher Activiteit : Productie 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Uitvoerend producent/regisseur onder wie ressort het volledige 
productieteam (10 tot 50 medewerkers).  

Onder : Geen 
 

Doel van de 
functie 

 Bijdragen tot de inhoudelijke voorbereiding van een productie of programma 
door het zoeken van geschikte locaties, bruikbare items, potentiële gasten of 
getuigen,.. op aangeven van de regisseur of uitvoerend producent.  

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Bijdragen tot de voorbereiding van een programma of productie, in overleg met 
de regisseur of producent. 

 Volgen van evoluties en actueel houden van kennis m.b.t. moderne 
communicatiemiddelen en opzoekingstools. 

 
 
 

Sociale 
interactie 

 Bespreken van programmaconcepten, onderwerpen, mogelijkheden tot 
concretisering enz. met de regisseur of producent en deelnemen aan diverse 
overlegvergaderingen. Leggen van contacten met mogelijke gasten, getuigen, 
enz., bevragen van ervaringen, meningen enz. en bewegen/motiveren tot 
deelname aan programma. Mondelinge contacten vaak ook in 2 vreemde talen. 
Incidenteel schrijven van teksten.  

 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Besturen van een wagen. 
 
 N.v.t.  
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  Verantwoordelijkheden 40.10.01  
 . Kerntaken 
 
 Bijdragen tot de voorbereiding van een programma of productie, in overleg met de regisseur of 

producent, zodat het gerealiseerd kan worden binnen de vooropgestelde tijd en overeenkomstig 
de visie van de regisseur. Hiertoe o.m.: 
. bespreken van programmaconcepten, onderwerpen enz. met de regisseur of producent en 

kennis nemen van richtlijnen m.b.t. de concretisering ervan; 
. inventariseren van alle benodigdheden voor de productie rekening houdend met het 

programmaconcept (o.a. locatie, figuren, topics,…); 
. raadplegen van diverse informatiebronnen (o.a. internet), verzamelen van informatie, 

controleren van cijfers en feiten; 
. leggen van de nodige contacten, zoeken naar bruikbare informatie, gasten, locaties, getuigen, 

acts,…; 
. bevragen van potentiële gasten, peilen naar meningen, ervaringen, enz. beoordelen van de 

waarde van de bijdragen; 
. voorleggen van de verschillende mogelijkheden aan de regisseur en bespreken van diverse 

alternatieven; 
. maken van praktische afspraken met geselecteerde gasten, acts of contactpersonen; 
. voorbereiden van geselecteerden inzake hun bijdrage tot de productie; 
. incidenteel schrijven van (basis) teksten.  
 
 

 Volgen van evoluties en actueel houden van kennis m.b.t. moderne communicatiemiddelen en 
opzoekingstools zodat een efficiënte en betrouwbare informatievergaring gewaarborgd  kan 
worden.  

 
 
 

 
Bezwarende omstandigheden: 
 
 
 Onder tijdsdruk zoeken naar geschikte locaties, figuren, enz.  
 
 
 

 
 
 


