Warner Music Benelux is een major platenmaatschappij gevestigd in een kantoorvilla in Hilversum. Vanuit hier werkt
een jong en enthousiast team voor en met grote internationale en nationale artiesten zoals Ed Sheeran, Dua Lipa,
Coldplay, David Guetta, Ali B, BOEF en Nick & Simon.
Wij zijn per direct op zoek naar een

General Ledger Accountant
Het Finance team van Warner Music Benelux bestaat uit 8 personen met naast de GL accountant nog een
administrateur, royalties/licencing experts en controllers. Momenteel zijn we aan het bouwen aan een world-class
Finance team. Als General Ledger accountant ben jij verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de
grootboeken en sub-ledgers van verschillende entiteiten in Nederland en België. En daarmee voor de kwaliteit van
onze interne en externe verslaggeving.
In deze rol werk je nauw samen met de verschillende disciplines in het team en speel je een belangrijke rol bij het
optimaliseren van de financiële processen van ‘Record tot Report’. Je zult van dichtbij alle disciplines binnen een
internationaal Finance team in actie zien, en jezelf breed kunnen ontwikkelen.
Werkzaamheden
 Het zelf opstellen of controleren van journal entries;
 Beoordelen en analyseren van grootboekrekeningen (account reconciliaties);
 Controleren, bewaken en beoordelen van de balans-, winst- en verliesrekening op inhoudelijke juistheid;
 Verzorgen van variantie analyses;
 Bewaken van internal controls (o.a. audit proof documentatie en onderbouwing voor journal entries);
 Voorbereiden van Nederlandse en Belgische BTW aangiftes;
 Verzorgen van externe rapportages (intrastat, branche organisaties, enz.);
 Het controleren van betalingen;
 Beheren van intercompany posities.

Wie ben jij?
Je bent analytisch sterk, pragmatisch en je hebt een drive om administratieve processen te optimaliseren. Plannen en
organiseren is een tweede natuur en je bent flexibel, collegiaal en een teamspeler.
Daarnaast beschik je over:
 Functiegerichte afgeronde HBO/WO opleiding, zoals Economie, Bedrijfseconomie of Accountancy
 2 jaar werkervaring is een soortgelijke functie binnen een middelgrote, internationale organisatie
 Kennis van intercompany afsluitingen, treasury processen, BTW en het opmaken en interpreteren van
jaarrekeningen
 Goede beheersing van zowel Nederlands als Engels

Waarom Warner?
 Werken in een internationale, jonge en informele organisatie
 Een bedrijf dat het welzijn van de medewerker hoog in het vaandel heeft staan
 Ruimte om te leren van collega’s in aangrenzende rollen in ons vakgebied
 De kans om actief mee te bouwen aan de toekomst van het Finance team
We bieden je een marktconform salaris en een zeer uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Het
betreft een fulltime functie (37 uur per week). Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met uitzicht op
een vast dienstverband.
Reageren?
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 ‘Vacature General Ledger Accountant’ uitsluitend per mail naar gittan.veldkamp@warnermusic.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

