
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Warner Music Benelux is onderdeel van de Warner Music Group, een van de grootste 

muziekmaatschappijen in de wereld met legendarische labels als Atlantic, Warner Bros. Records en 

Parlophone. Binnen Warner Music Benelux werken ongeveer 60 personen verdeeld over de 

kantoren in Hilversum (NL) en Grimbergen (BE). Vanuit hier werkt een jong en enthousiast team 

voor en met grote internationale en nationale artiesten als Ed Sheeran, Dua Lipa, Coldplay, David 

Guetta, Cho, Dopebwoy, Nick & Simon.  

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

Data Analyst Benelux 

 
 

Data is de levensader binnen de huidige muziekindustrie en in deze rol krijg je de kans om met 
jouw creativiteit en je probleemoplossende mindset deze data om te zetten om onze afdelingen en 
artiesten te helpen met hun dagelijkse beslissingen. Als analyst ben je iemand die samenwerkt, 
onderneemt & uitdagingen niet uit de weg gaat en constant nadenkt over de toekomst van de 
muziekindustrie. 
 
 
Wat ga je doen: 

 
▪ Je bent dé dataspecialist binnen Warner Music Benelux; 
▪ Proactief support jij het bedrijf met consumentenanalyses, streaming analyses en 

marktonderzoeken; 
▪ Proactief naar nieuwe kansen en ontwikkelingen zoeken; 
▪ Voorzie je de sales- en marketingafdeling van marktinzichten; 
▪ Je bent de go-to person voor de lokale marketing, A&R en streaming afdelingen voor 

artiest- en trackanalyses; 
▪ Je volgt de markontwikkelingen, innovaties en initiatieven binnen de muziekindustrie; 
▪ Werkt samen met andere Europese landen, door het delen van analyses en best practices; 
▪ Je communiceert je bevindingen naar het management en stelt rapportages samen; 
▪ Je analyseert streaminggedrag om deze vervolgens te vertalen in bruikbare aanbevelingen. 

 
 
Wie ben jij: 

• HBO werk-/denkniveau; 



▪ Ervaring met SQL; 
▪ Tableau ervaring is een pré; 
▪ Je hebt enige ervaring met R en/of Python; 
▪ Je bent een resultaatgerichte problemsolver met een sterke analytische mindset; 
▪ Je communiceert makkelijk, zowel verbaal als schriftelijk; 
▪ Je hebt 2-3 jaar ervaring als data analyst; 
▪ Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 

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).  

We blijven ons inzetten voor diversiteit, gelijkheid en inclusie. We weten dat het een cultuur 

bevordert waarin je er echt bij kunt horen, kunt bijdragen en kunt groeien. We moedigen 

sollicitaties aan van mensen van elke leeftijd, geslachtsidentiteit, geslacht of seksuele geaardheid, 

ras, etniciteit, religie of overtuiging, handicap en elk ander beschermd kenmerk of identiteit.  

Overweeg een carrière bij WMG en krijg het beste van twee werelden – een innovatief 

wereldwijk muziekbedrijf dat de creatieve geest van een wendbare onafhankelijke behoudt! 

 

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 ‘Data Analyst’ uitsluitend per mail naar 
solliciteren@warnermusic.com t.a.v. Sanne Scheepers.  
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