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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Technieker labo Activiteit : Facilitaire diensten & 
Technische ondersteuning 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Hoofd labo onder wie kunnen ressorteren meerdere techniekers labo en 
engineers labo 

Onder : Geen 
 

Doel van de 
functie 

 Onderhouden van audiovisueel materiaal teneinde de goede staat van de apparatuur te 
waarborgen.   

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Uitvoeren van het preventief en curatief onderhoud aan audiovisuele installaties en 
apparaten. 

 Uitvoeren van installatiewerkzaamheden o.l.v. labo engineers. 
 

Sociale 
interactie 

 Overleggen met hoofd labo over uit te voeren werkzaamheden en projecten. Toelichten 
(theoretisch) van de werking en correct gebruik van audiovisuele materiaal. Uitwisselen 
van technische informatie met leveranciers.   

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Demonteren, monteren, afstellen van toestellen en installaties. Hanteren van 
handgereedschappen en gereedschapsmachines.  

 
 Met precisie en aandachtig uitvoeren van herstellingen. Alert zijn voor (dreigende) 

storingen.  
 



60 16 01  Technieker labo.doc   

 
 Verantwoordelijkheden 60.16.01   
 . Kerntaken 
 
 Uitvoeren van het preventief en curatief onderhoud aan audiovisuele installaties en apparaten (opname 

toestellen, camera’s, microfoons, lenzen, lichtdimmers, audio mixers, zenders en ontvangers, statieven, 
kabels,…) zodanig dat het materiaal steeds operationeel is en bijkomende kosten vermeden worden. 
Hiertoe o.m.: 
. uitvoeren van periodieke preventieve onderhoudswerkzaamheden; 
. kennis nemen en onderzoeken van technische defecten, uitzoeken van de oorzaken en oplossen van 

problemen zodat kan verder gewerkt worden; eventueel aanmaken van kleine technische 
benodigdheden (bv. kabels); 

. Uitvoeren van kleinere herstellings- en onderhoudswerken (elektriciteit, mechanica, elektronica) en 
opvolgen van herstellingen bij de leveranciers; 

. (eventueel) overleggen met leveranciers over defecten en oplossingsmogelijkheden. 

. opvolgen van de interne voorraad van spare parts en overig installatiemateriaal, melden van dreigende 
tekorten aan verantwoordelijke labo. 

 
 Uitvoeren van installatiewerkzaamheden (studio’s, montagecellen, OB- vans) o.l.v. labo engineers zodanig 

dat nieuwe installaties en toestellen conform de technische instructies en schema’s gerealiseerd worden.  
 
 
 
 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen van materialen tijdens herstelling- en installatiewerkzaamheden.  
 
 
 Kans op letsel bij herstelling en onderhoudswerken.  
 

 
 
 
 


