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Warner Music Benelux is onderdeel van de Warner Music Group, een van de grootste muziekmaatschappijen in de
wereld met legendarische labels als Atlantic, Warner Bros. Records en Parlophone. Het Nederlandse kantoor is
gevestigd in een villa in Hilversum. Vanuit hier werkt een jong en enthousiast team voor en met grote
internationale en nationale artiesten als Ed Sheeran, Dua Lipa, Coldplay, David Guetta, Ali B, BOEF en Nick &
Simon.
Functietitel: Data Analyst Benelux
Lokatie Hilversum, Nederland
Waarom dit jouw volgende stap zou kunnen worden
Data is de levensader binnen de huidige muziekindustrie en in deze rol krijg je de kans om met jouw creativiteit en
je probleemoplossende mindset deze data om te zetten om onze afdelingen en artiesten te helpen met hun
dagelijkse beslissingen. Als analyst ben je iemand die samenwerkt, uitdagingen niet uit de weg gaat en constant
nadenkt over de toekomst van de muziekindustrie.
Functieomschrijving & werkzaamheden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je bent de dataspecialist binnen Warner Music Benelux
Proactief support jij het bedrijf met consumentenanalyses
Voorzie je de sales- en marketingafdeling van marktinzichten
Je bent de go-to person voor de lokale marketing, A&R en streaming afdelingen voor artiest- en
trackanalyses
Je volgt de marktontwikkelingen, innovaties en initiatieven binnen de muziekindustrie
Werkt samen met andere Europese landen, door het delen van analyses en best practices
Je communiceert je bevindingen naar het management en stelt rapportages samen
Je analyseert streaming-gedrag om deze vervolgens te vertalen in bruikbare aanbevelingen

Rockstar kandidaten bezitten de volgende eigenschappen:
•
HBO werk-/denkniveau
▪
Office (Excel,PowerPoint, Word), SQL and Tableau kennen geen geheimen voor jou
▪
Je hebt enige ervaring met R, Python en/of Alteryx
▪
Je bent een resultaatgerichte problemsolver met een sterke analytische mindset
▪
Je communiceert makkelijk, zowel verbaal als schriftelijk
▪
Je hebt 2-3 jaar ervaring als data analist
▪
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Wat bieden wij
Een informele werksfeer binnen een creatief en getalenteerd team, met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Verder een
marktconform salaris en een zeer uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een fulltime functie (37 uur per
week).
Lijkt het je wat?
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
‘Data Analyst’ uitsluitend per mail naar infobenelux@warnermusic.com.

