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PC 227  
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Vertaler Activiteit : Facilitaire diensten & 
Technische ondersteuning 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Hoofd vertaaldienst, onder wie ressorteren verschillende vertalers, een 
eindredacteur en diverse freelance medewerkers.  

Onder : Geen 
 

Doel van de 
functie 

 Afleveren van een degelijke vertaling, conform de wensen van de klant. 
 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Vertalen van teksten, van de originele taal naar de moedertaal of naar een andere 
vreemde taal, m.b.v. een ondertitelingsysteem. 

 Uitvoeren van bijkomende administratieve taken. 
 

Sociale 
interactie 

 Bespreken van werkopdrachten met de eindredactie of met de salesafdeling. 
Overleggen met collega vertalers of externe eindredactie i.v.m. vertalingen. Bespreken 
van bemerkingen/correcties met de klant. Vertalen van tekst van de originele taal naar 
de moedertaal of naar een andere vreemde taal.  

 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van een PC. 
 
 Aandacht, precisie en nauwkeurigheid bij de redactie van vertalingen.  
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 Verantwoordelijkheden 60.02.01   
 . Kerntaken 
 

 Vertalen van teksten, van de originele taal naar de moedertaal of naar een andere vreemde taal, m.b.v. 
een ondertitelingsysteem zodanig dat programma’s correct ondertiteld worden. Hiertoe o.m.: 
. bespreken van de werkopdrachten en specifieke instructies met de eindredacteur; 
. signaleren van eventuele technische problemen (slechte tape, ontbrekend script,…) 
. bekijken van de tape en het script (woord en tekst), interpreteren van de teksten rekening houdend met 

de context van de tape; 
. vertalen van de tekst (ondertiteling) en aanbrengen van de tijdscodes (SPOTTEN); 
. contacteren van externe correctoren voor eindredactie van vreemde talen; 
. (eventueel) contacteren van de klant en bespreken van opmerkingen, correcties enz. in de vertaling; 
. voorleggen van de vertaalde teksten aan de eindredacteur, bespreken van correcties; 
. bijschaven van vertaalwerk op basis van bemerkingen. 
 

 Uitvoeren van bijkomende administratieve taken zoals: 
. bijhouden van woordenlijsten en korte inhoud; 
. correct invullen van werkfiches; 
.  deelnemen aan periodiek overleg met eindredacteur, hoofd vertaaldienst, Production manager i.f.v. 

continuïteit van de werkzaamheden 
 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Eenzijdige houding en belasting van ogen en rug door beeldschermwerk gedurende een groot gedeelte 

van de dag.  
 
 
 
 
 

 
 
 


