
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, Dua 

Lipa, Ed Sheeran, Lizzo, David Guetta, Megan Thee Stallion en Coldplay. Binnen Warner Music Benelux 

werken ongeveer 60 personen, verdeeld over de kantoren in Grimbergen (BE) en Hilversum (NL). Het is hun 

taak onze artiesten en hun muziek zo goed mogelijk in de markt zetten, om zo maximaal succes en optimale 

omzet te genereren, zowel in de digitale als fysieke markt. 

Voor onze locatie in Hilversum zijn wij op zoek naar een: 

Sync Manager 

Je dag staat in het teken van het creëren van spannende kansen voor onze muziek bij visuele bedrijven uit 
de Benelux. Denk hierbij aan reclamebureaus, televisienetwerken en game-ontwikkelaars. Je zorgt voor een 
muziekcatalogus met gevestigde artiesten tot en met het heetste nieuwe talent. Veel van onze partners 
willen met ons samenwerken vanwege ons opwindende roster. Het wordt jouw taak bij de meest 
uiteenlopende vragen het juiste aanbod te zoeken. Met zo'n rijk muziekaanbod zijn er talloze 
mogelijkheden om nieuwe leads te genereren en een strategie te ontwikkelen voor het bouwen van 
bruggen met nieuwe klanten. Dit doe je uiteraard naast het ondersteunen van de partners waarmee we al 
samenwerken. Behalve het lokale team van Nederland maak je deel uit van een wereldwijd netwerk van 
synchronisatieteams en werk je nauw samen met de Head of Sync in Europa. 
 

Dit ga je doen: 

• Je bouwt relaties op met een breed scala aan collega's in ons bedrijf en leert meer over onze 
wereldwijde organisatie 

• Neemt verantwoordelijkheid voor je eigen klanten en potentiële partners, woont optredens bij en 
organiseert showcases 

• Je speelt een actieve rol in het promoten van onze belangrijkste artiesten door hun muziek in 
strategische campagnes te plaatsen 

• Helpt onze business vooruit in een opwindende en snel veranderende wereld 

• Deelt en viert succesen met het wereldwijde team 

• Je ontplooit initiatieven en bedenkt samen met je Europese collega’s nieuwe manieren om onze muziek 

te vermarkten 

Over het team: 

We maken deel uit van een ondersteunend wereldwijd netwerk van synchronisatieteams. Onze mensen 

zijn muziekliefhebbers, die zich richten op het plaatsen van onze muziek op tv, in films, games, sport, 

commercials en speciale projecten. We werken met de hele Warner Music-catalogus, van opkomende 

artiesten tot supersterren. Ook hebben we de beschikking over een aantal afgeleide initiatieven. Denk 

bijvoorbeeld aan W Songs, een uitgeverij die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van gloednieuw talent. 



Dit deel van ons bedrijf is nog nooit zo belangrijk geweest. Veel van de artiesten met wie we werken, willen 

graag dat hun muziek wordt onder film- of reclamebeelden te horen is, en zien dit als een extra platform 

voor hun creatieve werk. We doen dan ook onze uiterste best om zoveel mogelijk kansen te creëren en 

zoeken daarvoor over de hele wereld naar geschikte leads. 

Beeld (en daarmee de mogelijkheid voor een succesvolle sync) is tegenwoordig overal. Van de nieuwste 

Netflix-show tot fragmenten die via social media viral gaan. Daarom is het van groot belang te begrijpen 

wie, wat, wanneer, waarom en waar de volgende opwindende content zal ontstaan.  

Over jou: 

• Je kunt voorbeelden overleggen van syncdeals die je in het verleden gesloten hebt 

• Hebt veel oog voor detail en kunt goed overweg met cijfers  

• Bent een geweldige netwerker 

• Je bent bekend met de film-, reclame - en gamingbedrijven in de Benelux 

• Hebt een grote liefde voor muziek 

• Bent een teamspeler 

• Je kunt zeer goed communiceren 

• Bent een goede onderhandelaar 
 
Dit zou meegenomen zijn:  

• Bekendheid met en ervaring in de syncindustrie 

• Werkervaring bij een muzieklabel of -uitgever 

• Ervaring in het werken met artiesten-/bandmanagement 

• Ervaring met het maken van presentaties en goed overweg kunnen met (nieuwe) met technologie 
 

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 ons vaandel. Natuurlijk bezoeken we 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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