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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Technicus algemeen (radio) Activiteit : Facilitaire diensten & 
technische ondersteuning 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Technisch verantwoordelijke onder wie ressorteren 1 verantwoordelijke hot 
line, 1 verantwoordelijke herstelling algemene informaticastoringen, 1 
verantwoordelijke maintenance, 1 verantwoordelijke inkoop en herstelling 
van specifieke informaticastoringen, 1 algemeen technicus. 

Onder : geen   
 

Doel van de 
functie 

 Bijdragen aan het operationeel houden van de technische apparatuur door het 
installeren, onderhouden en uitvoeren van reparaties aan de zendinstallaties en 
technische installaties (studio’s en regiekamers) 

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Installeren van diverse zendinstallaties in samenwerking met verschillende 
onderaannemers 

 Zorgen voor het repareren en  onderhouden van de zendinstallaties,  de studio’s en 
regiekamers  

 
 

Sociale 
interactie 

 Overleggen met de technisch verantwoordelijke m.b.t. de werkplanning en storingen. 
Overleggen met interne collega technici, met externe partners over de werkcoördinatie 
en de hot line die de problemen/storingen doorgeeft. Deelnemen aan periodieke  
vergaderingen om de planning op te stellen en aan speciale voorbereidende 
vergaderingen voor nieuwe werven. Zich mondeling uitdrukken in een vreemde taal (FR 
of UK) tijdens tussenkomsten op de werf. 

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Hanteren van standaardhandgereedschap.  
 
  Nauwkeurig en nauwgezet reparaties uitvoeren. 
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 Verantwoordelijkheden 60.21.01   
 . Kerntaken 
 

 Installeren van diverse zendinstallaties, zodat ze technisch gezien gereed zijn voor de uitzendingen. 
Hiertoe o.a.: 
. kennisnemen van de planning; 
. monteren van volledige installaties of speciale structuren (zendstudio, verplaatsbare studio,  
  regiekamer, zendmast, antenne, …); 
. demonteren van de installaties als de uitzending voorbij is; 
. oplossen van technische problemen/kwesties; 
. geven van de debriefing van uitgevoerde werkzaamheden aan de directe chef na tussenkomst; 
. coördineren van het opbouwen en afbreken van technisch materiaal tijdens uitzendingen buitenshuis 
  (salons, speciale uitzendingen op locatie…) 

 
 Zorgen voor het repareren en onderhouden  van de zendinstallaties,  de studio’s en regiekamers teneinde 

de continuïteit van de uitzendingen te waarborgen. Dit houdt onder meer in:  
. zich ter plaatse begeven tijdens storingen; 
. lokaliseren van de oorzaak van de storing;  
. de diagnose stellen van te ondernemen acties; 
. zelf repareren van de storing of een bevoegd technicus laten komen; 
. technisch onderhouden van de verschillende uitzendinstallaties; 
. overgaan tot preventief onderhoud volgens de planning. 
  
 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Dragen van lasten (materiaal) tijdens het opbouwen en afbreken van zendinstallaties. 
 
 Afleggen van grote afstanden tussen de diverse zendinstallaties.  
 
 Stof, vuil, buiten werken in weer en wind 
 
 Kans op vallen bij het beklimmen van zendmasten, daken, ladders. Kans op elektrocutie. 

 
 

 


