
 

 

 

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.  

Voor onze locatie in Hilversum zijn wij voor de periode september 2021– februari 2022 op 
zoek naar een:  

Stagiair(e) Digital Commerce & Playlist Marketing  
Als stagiair(e) Digital Commerce & Playlist Marketing maak je onderdeel uit van de 
afdeling Dicital Commerce en rapporteer je aan de Head of Digital Commerce. Je werkt 
nauw samen met o.a. de E-Commerce & Playlist Manager en de 2 Streaming managers 
zodat alle processen zo gestroomlijnd mogelijk verlopen.  

Werkzaamheden 

 • Weekly releaseschedule en nieuwe releases submitten bij Spotify, Apple Music e.d. 

 • Pitch Points voor nieuwe releases  

 • Data analyse track performance  

 • Tracks programmeren in playlisten op streaming diensten 

 • Meedenken over de playlist branding en activiteiten 

 • Analyse van Warner Music tracks op streaming diensten en performance 
advertentiematerialen   

 • Fact sheets en presentaties voorbereiden voor streaming diensten  

 • Analyse playlist performance (i.e. demographics/sessions/behaviour) 

 

 



 

 

 

 
Wie ben jij? 
Je hebt een HBO achtergrond en bent gedurende vijf maanden vijf werkdagen per 
week beschikbaar om stage bij ons te lopen. Je bent een echte teamplayer met een 
innovative geest en een grote passie voor muziek met een brede muzieksmaak. Je 
kunt analytisch denken en bent data gedreven. Daarnaast laat je je creatieve en 
ambitieuze kant graag zien op een pro actieve manier, ben je social media minded 
en heb je sterke allround communicatieve vaardigheden.   

 
Wij bieden: 
Een informele werksfeer binnen een creatief en getalenteerd team, met veel ruimte 
voor persoonlijke ontwikkeling. Ook bieden wij een passende maandelijkse 
stagevergoeding.  

Reageren? 
Herken jij jezelf in dit profiel, reageer dan vóór 31 juli 2021 op deze creatieve en 
uitdagende functie. Stuur je CV en motivatie ovv ‘Stagiair Digital Commerce’ naar 
imre.stam@warnermusic.com 
 
Ben je actief met een eigen playlist of een social media profiel waaruit je passie voor 
deze vacature blijkt, stuur dan een link mee en laat ons zien dat jij bent wie wij 
zoeken. 


