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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Technicus SNG Activiteit : Facilitaire diensten & 
technische ondersteuning 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Chef techniek SNG onder wie ressorteren meerdere SNG Technici 
Onder : Geen 
 

Doel van de 
functie 

 Bijdragen tot de realisatie van nieuws en sportverslaggeving op locatie, in 
binnen- en buitenland, via elektronische montage en transmissie zodanig dat de 
gewenste bijdragen tijdig beschikbaar zijn voor uitzending.  

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Bespreken van technische bijzonderheden van opdrachten en zich begeven op 
de aangegeven locatie. 

 Elektronisch monteren van beeldmateriaal en geluid en doorzenden via satelliet. 
 Realiseren van de ontvangst en opname van diverse signalen in het 

lijnencentrum. 
 Operationeel houden van het toegewezen materiaal. 
 
 

Sociale 
interactie 

 Plegen van overleg met journalisten, producers, chef technici over uit te voeren 
opdrachten. Afstemmen en overleggen ter plaatse met cameraploegen, externe 
facilitaire bedrijven, eventorganisatoren en derden.  Bespreken van technische 
problemen met chef technici. Deelnemen aan briefings. E.e.a. ook in 2 vreemde 
talen (mondeling). 

 
 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van diverse elektronische montage en transmissieapparatuur. 
Bedienen van een PC. Besturen van een voertuig.  

 
 Een hoge mate van concentratie en oplettendheid is vereist bij het monteren 

van beelden en geluid en bij het tot stand brengen van satellietverbindingen.  
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 Bespreken van technische bijzonderheden van opdrachten en zich begeven op de aangegeven 
locatie zodanig dat (onverwachte) nieuws of sportbijdragen overeenkomstig de wensen van de 
opdrachtgever en binnen de vooropgestelde deadlines worden afgewerkt. Hiertoe o.m.: 
. kennisnemen van de uit te voeren opdrachten (aard opdracht, locatie, tijdsbestek,…) via mail 

of mondelinge toelichting, bestuderen en/of bespreken van de technische details van de 
opdracht; 

. eventueel deelnemen aan briefing of overleggen met collega’s van de sport of nieuwsredactie; 

. opzoeken van de locatie, met de SNG wagen, samen met de collega’s redactie. 
 

 Elektronisch monteren van beeldmateriaal en geluid en doorzenden via satelliet zodanig dat ze 
via het lijnencentrum kunnen verwerkt worden.  Hiertoe o.m.: 
. aansluiten van externe bronnen (audio, video) en afstemmen met cameraploegen en 

reportagewagens; 
. bekijken van het ruwe beeldmateriaal en selecteren van bruikbare/gewenste beelden; 
. in elkaar zetten van het beeldverhaal; 
. monteren van het geluid (o.a. ingelezen tekst bij nieuwsitem); 
. fijnregelen van klank en beeld via elektronische schakelingen; 
. tot stand brengen van intercomverbindingen; 
. realiseren en behouden van live-transmissies; 
. doorzenden van afgewerkte verslaggeving via satellietverbinding. 
 

 Realiseren van de ontvangst en opname van diverse signalen in het lijnencentrum (satelliet, 
straalverbinding, ATM-transmissie) zodat sport of nieuwsbijdragen beschikbaar komen voor 
uitzending. Afhandelen van bijhorende administratie.  
 

 Operationeel houden van het toegewezen materiaal zodanig dat de continuïteit van opnames 
gewaarborgd blijft. Hiertoe o.m.: 
. uitvoeren van het technisch onderhoud aan de satellietapparatuur en opvolgen van het 

periodiek onderhoud aan de satellietwagens; 
. uitvoeren van kleine/dringende herstellingen of aanpassingen aan de apparatuur; 
. signaleren aan en bespreken van ernstige storingen met chef techniek SNG; 
. op de hoogte blijven van specifieke ontwikkelingen binnen SNG technologie en bijdragen tot 

het optimaliseren van de apparatuur.  
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Regelmatig sjouwen met materiaal.   
 
 Eenzijdige houding en belasting van ogen, oren en rug door het werken met audiovisueel materiaal   
 
 Tijdsdruk bij dringende opdrachten met korte uitvoeringstijd. Blootstelling aan onaangename 

weersomstandigheden bij buitenopnames. 
 
 Kans op ongeval bij door veelvuldige verplaatsingen met de SNG wagen.  

 
 
 
 


