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 als Ed Sheeran,
Dua Lipa, Coldplay, David Guetta, Ali B, BOEF, Nick & Simon en nog vele anderen.

Wij hebben per september 2019 een vacature voor: HR Stagiair(e)

De HR Manager Benelux is binnen een organisatie van ongeveer 60 medewerkers (in Hilversum en Brussel)
verantwoordelijk voor het gehele spectrum van personeelsadministratie tot strategisch HR beleid en al wat
daartussen zit. De wereld om ons heen verandert snel en daarom houden wij ons ook actief bezig met zaken als
employer branding, hoe werven en binden we top talent, maar ook hoe ziet de organisatie van de toekomst er
uit en hoe dragen wij ons steentje bij aan maatschappij en milieu. Dit alles in samenwerking met o.a. het
internationale HR team binnen de Warner Music Group. Wij zijn op zoek naar een stagiair die het leuk vind om
mee te werken in deze veelzijdige functie en een bijdrage te leveren aan het succes van onze business.

Werkzaamheden
•

Het bijhouden van de personeelsadministratie (o.a. het opstellen contracten, verwerking ziekmeldingen,
updaten en digitaliseren van personeelsdossiers, etc.)

•

Je behandeld uiteenlopende vragen van medewerkers en managers over HR-gerelateerde zaken, zoals verlof
of regelgeving

•

Ondersteunen in recruitment: online zetten van vacatures, eerste selectie van kandidaten, gesprekken
plannen en sollicitanten afwijzen

•

Helpen met de organisatie van interne HR evenementen zoals trainingen en workshops

•

Meedenken over bestaande processen en activiteiten en voorstellen doen ter verbetering hiervan

Wie ben jij?
Je houdt van aanpakken en vind het leuk om in een informele, flexibele en snel veranderende omgeving te
werken. Je durft mee te denken en bent niet bang om je vooruitstrevende visie te delen. Daarnaast beschik je
over goede sociale vaardigheden en heb je een servicegerichte instelling, maar kun je ook heel goed
zelfstandig werken.

Wat we verder in jou zoeken:
•

Integriteit en accuratesse

•

Enthousiasme, leergierigheid en initiatief

•

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Wij bieden
•

Een informele werksfeer

•

Een unieke stage ervaring in een snel veranderende (internationale) 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 wordt je al enthousiast van het idee om bij ons stage te komen lopen? Stuur
dan zo snel mogelijk jouw CV en motivatie onder vermelding van ‘HR Stagiair’ uitsluitend per mail naar
gittan.veldkamp@warnermusic.com.

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

