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:

Content & Creative stagiair(e)
Als Content & Creative stagiair(e) maak je onderdeel uit van de afdeling Marketing en
rapporteer je aan de Content Marketeer. Je werkt nauw samen met o.a. de Head of
Content & Creative, Content Producer, Digital Marketing manager, Brand Managers en
A&R team zodat alle processen zo gestroomlijnd mogelijk verlopen.

Werkzaamheden
• Video editing (videoclip teasers, single/album advertenties etc.)
• Grafische vormgeving (posters, single/album artworks, presentaties etc.)
• Je ondersteunt het Content & Creative team in het bijwerken van de social media
kanalen
van Warner Music in Nederland.
• Je ondersteunt het Content & Creative team bij het organiseren van content
shoots.

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 productief en creatief persoon en
weet wat er dagelijks speelt op social media. Deze functie vereist aandacht voor details en
aantoonbare vaardigheden op het gebied van video editing en grafische vormgeving.

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 ‘Content & Creative stage’ naar
solliciteren@warnermusic.com t.a.v. Stefan van Veelen.

