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.
Functietitel: Royalty Manager

In het hart van een Internationale platenmaatschappij zit een rol waarbij je alles langs ziet komen. De
Royalty Manager is het eerste contactpunt voor managers en artiesten als het gaat om hun inkomsten.
Hij/zij kent de contracten, de tracks en de verwerking in onze systemen van Operations tot en met de
accounting. Een sociaal en communicatief vaardige teamspeler, die ook nog eens goed om kan gaan met
data, processen en systemen. Heb jij ervaring met royalties (in welke industrie dan ook), of een stevige
basis in finance en de drive om je in onze royalties vast te bijten? Lees dan snel verder!
Team:

Het Finance team van Warner Music Benelux bestaat uit 8 personen met naast de Finance Director nog GL
accountants, een AP/AR Officer, een Financial Controller en een Royalty Manager.
Wat ga je doen als Royalty Manager?

Als Royalty Manager ben je het eerste contactpunt voor managers en artiesten als het gaat om hun
inkomsten afkomstig uit muziekverkoop/streaming. Hij/zij kent de contracten, de muziek en hoe
dit verwerkt wordt in de systemen van operations tot en met de accounting. In deze rol draag je zorg voor
de afrekening van royalty’s en copyrights voor en naar de artiesten. Daarnaast ben je de schakel tussen
MUR- en het Copyrights team van Warner Music wereldwijd
Taken zijn:
•

Het opzetten en bijhouden van het royalty-systeem;

•

Het opstellen en verwerken van periodieke afrekeningen;

•

Het verzorgen van de Withholding Tax (artiest/company);

•

De correcte verwerking financiële administratie intern (boeking) en extern (Artiest);

•

De correcte en tijdig afrekening van royalties;

•

Het opvolgen van Non Recording Inkomsten.

Wie ben jij?

•

HBO werk en denkniveau;

•

Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in een soort gelijke functie;

•

Je bent flexibel, houdt van cijfers en je kan goed plannen en organiseren;

•

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

•

Je bent stressbestendig en hebt een goed verantwoordelijkheidsgevoel

Wat bieden wij?

Een informele werksfeer binnen een creatief en getalenteerd team, met veel ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling. Verder een marktconform salaris en een zeer uitgebreid pakket aan secundaire
arbeidsvoorwaarden. Het betreft een fulltime functie (37 uur per week). En dat alles in een prachtige
kantoorvilla in Hilversum.
Lijkt het je wat?

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

