
  
Warner Music Benelux is onderdeel van de Warner Music Group (WMG). WMG is een van de grootste 
muziekmaatschappijen ter wereld met legendarische labels als o.a. Atlantic, Warner Records en Parlophone. Het 
Belgische kantoor is gevestigd in Grimbergen. Daar werkt een jong en enthousiast team voor en met (inter-)nationale 
artiesten zoals Ed Sheeran, Dua Lipa, Bruno Mars, Cardi B, Fred Again.., Clouseau, K1D, Rori en Dopebwoy (NL) 
 
 
Wij zijn op zoek naar een:  

 
 

Office & Marketing Assistant BE 
 
 
Als Office & Marketing Assistent maak je onderdeel uit van de marketingafdeling en rapporteer je aan de Head of 
Marketing. Je werkt nauw samen met o.a. de Marketing & Promo coördinator, de Brand Managers, specialisten van 
Digital Marketing, Promo en Content & Creatie. Zo leer je snel de verschillende afdelingen binnen ons bedrijf kennen. 
Daarnaast ben jij ons visitekaartje vanuit het Belgische kantoor als Office Manager. Bij Warner Music Benelux werken 
ongeveer 65 personen waarvan er 16 collega’s werkzaam zijn in Grimbergen. 
 

 
Waarom hebben we jou nodig? 

 
Je bent de spil van ons bedrijf en zorgt ervoor dat jouw collega’s zich kunnen focussen op hùn job. Want de koffie is 
besteld, de reizen zijn geboekt, concerttickets zijn geregeld én de PO’s zijn aangemaakt. Jij bent het allereerste 
aanspreekpunt van Warner Music België. Voor de postbode, de artiesten die op bezoek komen, managers, 
schoonmaakpersoneel en leveranciers. 
 
Op die manier zorg jij ervoor dat alles van een leien dakje loopt en biedt de nodige ondersteuning aan jouw collega’s. 
Je leert alle aspecten van ons bedrijf kennen en gaat proactief op zoek naar verbeteringen en pakt de problemen 
kordaat aan. Je ondersteunt het Marketingteam en maakt hen het leven makkelijker. Je organiseert samen met het 
HR team in Nederland de interne activiteiten zoals “Wellness day” en ons jaarlijkse Warner Music event.  
 
Je houdt ervan om zaken op orde te zetten en vindt administratie geen vies woord. Want uiteraard is er een grote 
administratieve rol voor jou weggelegd; jij zorgt ervoor dat onze muziek terechtkomt bij Ultratop, dat PO’s 
aangemaakt werden; je bestelt cd’s & LP’s voor media, retailers & collega’s en verstuurt de charts. 
 
Iedereen werkt graag in een bruisende, nette, veilige en overzichtelijke omgeving en daar zorg jij voor als 
verantwoordelijke voor gebouwbeheer. Je schakelt met de support units in Nederland – IT, HR, Finance – en zorgt er 
samen met hen voor dat de issues die er zijn aangepakt worden. 
Je helpt bij onze interne & promo-gerelateerde events die wij organiseren; speurt mee naar de lekkerste cupcakes, de 
mooiste decorelementen & de beste partners.  
 



Je maakt wedstrijdwinnaars dolblij want hun concerttrip & M&G worden tot in de puntjes door jou geregeld. 
Collega’s & journalisten hoeven zich geen zorgen te maken voor hun buitenlandse meeting of interview want jij zorgt 
ervoor dat alles in orde is. 
 
En je dubbelcheckt dat de koffie zeker besteld is! 
 

 
 

Wie ben jij? 
 
 
Je kan je vinden in alles wat hierboven werd beschreven en hebt de goesting om je onder te dompelen in de wondere 
wereld van de muziekindustrie. Je wil kennis op doen & Warner Music van binnen en buiten leren kennen. 
 
Je bent proactief, flexibel en stressbestendig. Een organisatorisch talent dat kan multitasken en proactief is, of 
hadden we dat al gezegd? Je bent communicatief, sociaal en een teamplayer, meer bepaald die ene speler die het 
team beter doet draaien.  
 
Je hebt een professionele bachelor en kan je perfect uitdrukken in zowel het Frans, Engels als Nederlands. 
  
 

Wat bieden wij? 
 
Een informele werksfeer binnen een creatief en getalenteerd team, met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
Diverse concerten en borrels en verder een marktconform salaris en een zeer uitgebreid pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Het betreft een fulltime functie (38 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! 
 

 
Reageren? 
 
Herken jij jezelf in dit profiel, reageer dan op deze creatieve en uitdagende functie. Stuur je CV en motivatie ovv 
‘Office & Marketing Assistent BE’ naar solliciteren@warnermusic.com t.a.v. Sanne Scheepers. 
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