
 

Warner Music Benelux is een major platenmaatschappij en werkt voor en met grote nationale 
en internationale artiesten als Nick & Simon, Dopebwoy, Anne-Marie, Clouseau, Dua Lipa, Ed 
Sheeran, Rita Ora en Coldplay. Binnen Warner Music Benelux werken ongeveer 60 personen 
verdeeld over de kantoren in Grimbergen (BE) en Hilversum (NL) aan het zo goed mogelijk in de 
markt zetten van haar artiesten en hun muziek om zo optimale omzet te genereren, zowel in de 
digitale als fysieke markt. 

Wij zijn op zoek naar een:  

IT stagiair(e) 

De afdeling IT bestaat uit de IT Manager die verantwoordelijk is voor onze werkplekken, 
Business Systems en Data Quality Assurance voor de Benelux. De IT-afdeling wordt 
aangestuurd door de CFO. 

Werkzaamheden 

• Het zorg dragen voor het technisch beheer van Microsoft servers, werkplekken en 
diverse online Cloud diensten; 

• Het ondersteunen van de klanten in hun ICT omgeving en apparatuur; 

• Het bewaken van de werking van de infrastructuur, optimaliseren van functionaliteit en 
beschikbaarheid van de systemen; 

• Het opstellen van documentatie en procedures; 

• Het uitrollen van diverse computers waaronder Windows en Mac systemen; 

• Het uitrollen van mobiele telefoons; 

• Registratie en administratieve verwerking van alle werkzaamheden in Topdesk. 



Wie ben jij? 

Je hebt brede interesse in IT. Je kunt goed zelfstandig werken en bent een echte aanpakker. 
Verder volg je een MBO opleiding in de richting van IT en heb je een goede beheersing van 
zowel het Nederlands als het Engels in woord en geschrift. Kennis van Office 365, Oracle, SQL, 

VMware en server visualisatie met Hyper-V is een pre.  

Wij bieden 

• Werken in een internationale, jonge en informele organisatie 

• Ruimte om te leren van collega’s in andere afdelingen 

• De kans om alle facetten van IT in een onderneming hands-on en in een ‘productie 
omgeving’ tegen te komen en te managen  

• Een passende stagevergoeding 

• Gunstige ligging van het kantoor op steenworp afstand van het Mediapark te Hilversum 

• Wekelijks een gezellige after-work-borrel met collega’s 

Reageren? 

Herken je jezelf in het profiel en lijkt dit je een leuke stage? Stuur dan zo snel mogelijk je CV en 
motivatie onder vermelding van ‘Vacature IT Stagiair’ uitsluitend per mail naar 
solliciteren@warnermusic.com. 
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