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:

Marketing & Promotie Stagiair(e)
Het Marketing & Promotie team is verantwoordelijk voor het opzetten van
marketingcampagnes rondom nieuwe muziekreleases en het onder de aandacht brengen
van deze releases via o.a. airplay, online media, interviews en optredens op radio & TV. Wij
bieden een stagiair(e) de mogelijkheid om creativiteit in te brengen en daarmee direct
meerwaarde te leveren bij het verfijnen en verder uitbouwen van onze marketing en
promotie activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ondersteunen bij het beheer van
de diverse social media kanalen van Warner Music Netherlands. De stagiair(e) biedt
daarmee op day-to-day basis ondersteuning aan de gehele marketing afdeling.

Werkzaamheden
•

Ondersteuning bij en het beheren van online content voor Social Media en
nieuwsbrieven

•

Het schrijven van promotionele teksten ten behoeve van D2C en B2B

•

Voorbereiden, bijwonen en notuleren meetings

•

Het opzetten en coördineren van winacties

•

Verzorgen van mailings richting mediapartners en het verzorgen van cd
bestellingen

•

Ondersteunende event werkzaamheden (voorbereidende productie en assistentie
ter plaatse)

•

Directe ondersteuning aan de afdeling (m.n. Brand Managers en Promotion
Managers)

Reageren?
Wij zoeken een vlotte, pro-actieve werker met een hands-on mentaliteit. Iemand die
enthousiast is, stressbestendig en een echte teamplayer. Natuurlijk ben je ook een
muziekliefhebber in hart en nieren!
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 vier dagen per week beschikbaar voor een periode van 5 maanden

Verder ben je op de hoogte van de (promotionele) mogelijkheden die bestaan voor online
& social media platforms.
Ervaring met het schrijven van content voor social media kanalen/nieuwsbrieven/
persberichten 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 Marketing & Promotie Stagiair’ uitsluitend per
mail naar jolijn.kuiper@warnermusic.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

