Warner Music Benelux is een major platenmaatschappij en werkt voor en met grote
nationale en internationale artiesten als Nick & Simon, Dopebwoy, Jett Rebel, Anne-Marie,
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 per juli of augustus 2021 tot en met januari 2022 op zoek naar een:

E-Commerce Stagiair(e)
Het commerciële team is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de omzet van
artiesten op zowel digitaal als fysiek vlak. Hieronder valt o.a. het account management
met de verschillende DSP’s (Spotify, Apple Music, Deezer, YouTub etc.), D2B en D2C
verkopen van fysieke producten waaronder LP/CD’s & merchandise, SEO/SEA
optimalisatie van artiestenkanalen en content, verscheidene Business Development
projecten en analyse van fangroepen en content- en trackperfomance. Als onderdeel van
het commerciële team draag je direct bij aan bovenstaande processen middels jouw
creatieve input. Je bent nauw betrokken bij de day-to-day business en ondersteund als
volwaardig teamlid de afdeling met ruimte voor eigen inbreng.

Werkzaamheden
•
•

Jij wordt onderdeel van een projectteam dat werkt aan een nieuw initiatief op het
gebied van E-Commerce.
Onderhouden van de contacten met retailpartners.

•

SEO optimalisatie van productomschrijvingen.

•
•

Analyseren van (verkoop) data en op basis hiervan suggesties doen voor eventuele
campagnes en optimalisaties.
Ondersteunen van de E-Commerce Manager.

•

Optimalisatiewerkzaamheden op het gebied van YouTube.

Wie ben jij?
Wij zoeken een creatief, gestructureerd en pro-actief persoon met een sterk analytisch
vermogen. Je bent daarnaast op de hoogte van de laatste trends en nieuwsgierig naar de
wereld van morgen. Uiteraard is muziek je grootste passie!
Jij:
•
•
•
•

kunt goed overweg met de gebruikelijke Microsoft Office programma’s
bent communicatief sterk en in staat om zelfstandig en zorgvuldig te werken
hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
bent minimaal 5 dagen per week beschikbaar voor een periode van 5 maanden

Voorkennis over SEO/SEA is een pré.

Wij bieden:
•
•

Een informele werksfeer
Goede begeleiding bij het behalen van je stage doelen

•
•

Een unieke stage ervaring in een snel veranderende werkomgeving
Een passende stagevergoeding

•

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

•

In overleg ruimte om te werken aan een eventuele scriptie of afstudeeropdracht

Reageren?
Herken jij jezelf in het profiel en lijkt dit je een leuke stageplek? Stuur dan jouw CV en
motivatie onder vermelding van ‘Vacature E-Commerce Stagiair’ uitsluitend per mail naar
thijs.verhulst@warnermusic.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

