AP/AR Officer
Warner Music Benelux is een major platenmaatschappij en werkt voor en met grote nationale en
internationale artiesten als Ali B, Nick & Simon, Waylon, Ed Sheeran, David Guetta en Coldplay.
Het Finance team van Warner Music Benelux bestaat uit 8 personen met naast de AP/AR Officer nog GL
accountants, royalties/licencing experts en controllers. Momenteel zijn we aan het bouwen aan een worldclass Finance team. Als AP/AR Officer ben jij verantwoordelijk voor de vastlegging van alle transacties in de
boekhouding, leidend tot juistheid en volledigheid van de grootboeken en sub-ledgers van verschillende
entiteiten in Nederland en België.
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 ‘Purchase to Pay’ en ‘Order to Cash’. Je bent een
onmisbare spil in het borgen van de kwaliteit van onze interne en externe verslaggeving. Je zult van dichtbij
alle disciplines binnen een internationaal Finance team in actie zien, en jezelf breed kunnen ontwikkelen.







Analytisch sterk
Pragmatisch
Drive om administratieve processen te optimaliseren
Plannen en organiseren
Flexibel, collegiaal, teamspeler
Communicatief sterk in zowel Nederlands als Engels

Werkzaamheden










Verantwoordelijk voor Accounts Payable (crediteuren administratie); van het boeken van
inkoopfacturen tot het beheren/verbeteren van het PO proces
Verantwoordelijk voor Accounts Receivable (debiteuren administratie); van het opstellen en
verwerken van verkoopfacturen tot het managen van klanten met openstaande bedragen
Het voeren van de Activa administratie
Aanspreekpunt voor het hele bedrijf voor administratie gerelateerde onderwerpen
Het voorbereiden van betalingen
Beoordelen en analyseren van grootboekrekeningen (account reconciliaties)
Bewaken van internal controls (systeem controles, autorisaties, procesbewaking)
Voorbereiden van Nederlandse en Belgische BTW aangiftes
Beheren van intercompany posities

Opleiding
Je hebt minimaal een functiegerichte afgeronde HBO opleiding zoals Economie, Bedrijfseconomie of
Accountancy.
Ervaring en vaardigheden
Minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol binnen een middel grote, internationale organisatie.
Waarom bij ons komen werken





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 om actief mee te bouwen aan de toekomst van het Finance team

