
 

 

 

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. 

Wij zijn per februari 2022 op zoek naar een:  

Stagiair(e) Finance 

Tijdens deze stage werk je samen met verschillende disciplines binnen een finance team. 

Warner Benelux heeft een zelfstandig opererende finance afdeling met administratie, GL 

accountants, externe rapportageverplichtingen, en FP&A in een internationale organisatie. Jij 

zult een aantal in overleg te bepalen verbeteringen realiseren, waarbij ook zeker ruimte is 

voor jouw interesse en/of afstudeeropdracht. 

 

Werkzaamheden 

Tijdens deze stage werk je nauw samen met het gehele Finance team, maar ook met andere 

afdelingen. Werkzaamheden zijn onder andere: 

• Rapportages maken / verbeteren 

• Voorbereiden en in elkaar zetten van presentaties 

• Financiële Analyses uitvoeren 

• Ondersteunen van verschillende processen zoals P2P, R2R, O2C 

 

Wie ben jij? 

Wij zoeken een pro-actieve, communicatief sterke probleemoplosser met een financiële 

opleiding en affiniteit met technologie.  Verder heb jij: 

• Een no-nonsense mentaliteit 



 

 

• Zelf startend vermogen 

• Brede interesse in verschillende finance onderwerpen 

 

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 ‘Stagiair Finance’ uitsluitend per mail naar 

solliciteren@warnermusic.com  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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