
 

  

Profiel 

 

 Je volgt de ontwikkelingen in het multimedialandschap en de nieuwe technologieën 

inzake sociale media op de voet en bent bereid tot bijscholing en zelfstudie. 

 Je bent bereid in technische lokalen te werken. 

 Je kunt hands-on werken (bekabelen, stukken vervangen, materiaal opstellen, …). 

 Je bent bereid interventies uit te voeren buiten de kantooruren.  

 Je bent stressbestendig en kunt crisissituaties het hoofd bieden. 

 Je bent een teamspeler en deelt ideeën, kennis en oplossingen met uw collega's. 

 Je bent integer, discreet en vermijdt elke vorm van partijdigheid. 

 

 

Technische kennis 

 

Vereist: 

 

• Active Directory Management 

• Basiskennis van IP adressering, VLAN's, DNS, security, (eq. Ccind 1 Cisco) 

• Basiskennis van databases (soorten databases, redundantie,…) 

• Hardwarekennis pc- en serversystemen (architectuur x86/x64, RAID, 

desktopsystemen/laptops/…) 

• Basiskennis van Windows Server 

• Basiskennis van Mobile Devices 

• Kennis van datacenter infrastructuur: powersystemen, koeling, redundantie,… 

• Basiskennis virtualisatietechnieken (SFV, NFV) 

• Componenten van een videosignaal, soorten videosignalen (amplitude, frequentie, 

standaarden, resonantie, Nyquist-Shannon theorema... (50/60Hz), synchronisatie, 

tijdscode) 

• Componenten van een audiosignaal, soorten audiosignalen 

• Video- en audiosignaalformaten (HD-SDI, AES, DVI, video en audio over IP,…) 

• Frame rates, video-, opname- en weergaveformaten 

• Basiskennis van compressie/decompressie (codec, wrapper, formaten, losless/lossy, 

gopsizes,…) 

• Productieproces "keten" van mediaproductie (captatie/montage/distributie/ 

contributie) 

• Terminologie van connectieformaten en signalen (XLR/HDMI/DVI/CAT-6/BNC/ COAX,…) 

• Componenten in een video- en audioinfrastructuur (ADC, DAC, embedding/de-

embedding, video routers, video mixers, DACP,…) 



 

 

Gewenst: 

 

• Linux 

• Uitgebreide databasekennis 

• Powershell scripting 

• VBA scripting 

• Json, REST API,… 

• AoIP (Dante, AES67) en VoIP 

• Automatisatie en sturingen (VSM, …) 

• Kennis van streaming media systemen (AWS Elemental, Wowza, Facebook Live, 

YouTube, RTMP, MPEG DASH,…) 

• Basis cameratechnieken (signaallevel, white balance, diafragma, belichting) 

• Basis audiotechnieken (microfoons, speakers, eq, …) 

• Glasvezeltechnieken (SDH, CWDM, SM/MM Fiber,…) 

• Meettechnieken (waveform/Vectorscope), synctesten, lipsync delay,… 

• Kennis van Media Asset Management systemen 

 

 

Taalkennis 

 

Je hebt een passieve kennis van technisch Engels en van de tweede landstaal. Je 

functioneert vlot in een tweetalige omgeving (Nederlands / Frans). 


