
 

 

 

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

internationale artiesten als Nick & Simon, Dopebwoy, Jett Rebel, Anne-Marie, 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 vanaf het voorjaar 2023 op zoek naar een: 

Business Affairs Stagiair(e) 

Het Business Affairs team is verantwoordelijk voor het opstellen, vastleggen, beheren en bewaken van alle 

rechten aangaande Warner content. Daarnaast ondersteunt de afdeling de organisatie bij juridische zaken. Wij 

bieden een stagiair(e) de mogelijkheid om de nieuwsgierigheid de vrije loop te laten. Je duikt in de legal en 

licentie wereld van de muziek en krijgt bij ons de ruimte om je volledig te focussen op jouw opdracht/scriptie.  

 

Werkzaamheden: 

 

Wij bieden een afstudeerstage waarbij je je voornamelijk richt op het maken van je opdracht. Jij screent, 

onderzoekt en bekijkt de afdeling en medewerkers van een afstand. Daarnaast werkt je af en toe mee op de 

afdeling waarbij je werkzaamheden uitvoert als: 

• Het controleren van huidige contracten; 

• Onze privacy zaken analyseren; 

• Het reorganiseren van ons archief. 

Wie ben jij? 

• Wij zoeken een leergierige, zelfstandige en nieuwsgierige collega; 
 

• Je hebt momenteel een lopende HBO rechten/juridische studie in de richting intellectueel eigendom 
of privacy;  

• Natuurlijk ben je ook een muziekliefhebber in hart en nieren! 

Wij bieden 

• Een informele werksfeer 



 

 

• Goede begeleiding bij het behalen van je (eind)opdracht of scriptie 

• 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 

Reageren? 

Herken jij jezelf in het profiel en lijkt dit je een leuke stageplek? Stuur dan jouw CV en motivatie onder 

vermelding van ‘Vacature Business Affairs Stagiair’ uitsluitend per mail naar 

michiel.ten.veen@warnermusic.com 

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


