
 

 

 

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

en internationale artiesten als Nick & Simon, Dopebwoy, Anne-Marie, Clouseau, 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:  

Stagiair(e) Data Analyse 

Tijdens deze stage werk je samen met de Data Analyst die binnen Warner Music Benelux 

verantwoordelijk is voor het analyseren en inzetten van data ter ondersteuning bij het nemen 

van beslissingen door onze afdelingen en artiesten. Daarnaast stimuleert hij/zij het gebruik 

van data en feiten in besluitvorming en nieuwe ontwikkelingen. 

 

Werkzaamheden 

Tijdens deze stage werk je nauw samen met het gehele marketing en sales team. 

Werkzaamheden zijn onder andere: 

• Analyseren van streaming gedrag van verschillende kanalen zoals o.a. Spotify en 

AppleMusic 

• Voorbereiden en in elkaar zetten van presentaties 

• Visualiseren van data d.m.v. o.a. Tableau & PowerPoint  

• Bedenken, opzetten en uitvoeren van midden tot lange termijn projecten. 

• Adviseren van interne stakeholders omtrent campagnes. 

 

Wie ben jij? 

Wij zoeken een pro-actieve, communicatief sterke probleemoplosser met een passie voor 

muziek en affiniteit met technologie.  Verder heb jij: 



 

 

• Een business, IT of marketing achtergrond 

• Interesse en kennis in IT/Tech 

• SQL/R/Python kennis is een pré  

 

Wij bieden 

• Een informele werksfeer 

• Goede begeleiding bij het behalen van je stage doelen 

• 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 

• In overleg ruimte om te werken aan een eventuele scriptie of afstudeeropdracht 

 

Reageren? 

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

motivatie onder vermelding van ‘Stagiair Data Analyse’ uitsluitend per mail naar 

steven.grob@warnermusic.com  

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