
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warner Music Benelux is een major platenmaatschappij en werkt voor en met grote nationale en 

internationale artiesten als Dopebwoy, PartySquad, Nick & Simon, Jett Rebel, TheColorGrey, Clouseau, Ed 

Sheeran, David Guetta 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 op zoek naar een: 

A&R Manager 

Als A&R manager ben je verantwoordelijk voor het scouten van nieuwe en gevestigde lokale artiesten met 

als doel ze te laten tekenen op het label. De A&R manager begeleidt de artiest(en) in alle te nemen 

vervolgstappen in de samenwerking met Warner Music Benelux, van creatie tot eindproduct. Je hebt al een 

relevant netwerk en bouwt deze verder uit zowel nationaal als internationaal. 

Jij bent een projectleider van creatie tot audiovisuele creatie en zo verantwoordelijk voor de voortgang, 

budget en planning. Je assisteert bij de coördinatie van de platenproductie en werkt samen met mixing en 

mastering engineers, studiomanagers en artiesten om ervoor te zorgen dat de productiedeadlines worden 

gehaald. Jij stuurt alle betrokkenen aan en bent transparant in je communicatie. Je versterkt en ontwikkelt 

de professionele relatie tussen artiest/management en Warner Music Benelux zodat de audiovisuele 

creatie maximaal kan bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.  

 

Afdeling: 

De A&R-afdeling fungeert als de primaire bron van talentscouting en het maken van platen binnen Warner 

Music Benelux. Het is A&R dat ons in staat stelt nieuw talent te lokaliseren en te contracteren en door te 

gaan met het maken van platen voor momenteel ondertekende artiesten door het begeleiden in hun 

artistieke ontwikkeling. De A&R manager rapporteert aan de Head of A&R Benelux.  

 

Wie ben jij? 
• Jij hebt een brede muziek kennis doormiddel van minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de 

muziekbranche; 

• Jij bent hardwerkend en zeer gemotiveerd; 



• Als echte planner heb jij een nauwgezette aandacht voor detail; 

• Jij beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in het Nederlands 

en Engels; 

• Jij hebt uitstekende organisatorische en tijdmanagementvaardigheden; 

• Jij kunt onder alle omstandigheden tijdig resultaten boeken; 

• Kennis en relaties in het hele entertainmentveld hebben de voorkeur. 

 

Wij bieden: 
Een informele werksfeer binnen een creatieve en internationale organisatie, met veel ruimte voor 

persoonlijke ontwikkeling. Thema’s als diversiteit, gelijkheid, persoonlijk welzijn en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid staan hoog in het vaandel. Natuurlijk bezoeken we (in de normale situatie) met 

regelmaat concerten en proosten we op vrijdag op het weekend. Verder een marktconform salaris en een 

zeer uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een fulltime functie (37 uur per 

week) waarbij je in dienst treedt bij Warner Music Benelux.  

 

Reageren? 
Herken jij jezelf in dit profiel en lijkt dit je een leuke job? Mail dan jouw CV en motivatie naar 

solliciteren@warnermusic.com t.a.v. Sanne Scheepers.  
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