
  

 

 

 

Omschrijving Werkervaringsplek 2017008 

 

Gegevens organisatie 

Branche  Muziekindustrie 

Overige gegevens WEP  

Korte titel functie/WEP Administratief Medewerker (MBO werk- en denkniveau) 

Duur van de WEP  3-6 maanden 

Aantal dagen per week   3 

Kans op aanstelling ja 

Gewenste startdatum kandidaat Zo spoedig mogelijk! (1 mei 2017) 

 

  



  

 

1. Profiel bedrijf 

 

Achtergrondinformatie & soort bedrijf/organisatie:  

 

Het betreft een bedrijf in de muziekindustrie. Zij managen verschillende elektronische artiesten, daarnaast 

runnen zij platenlabels, een webshop, evenementen en een publishing bedrijf. 

 

Dit bedrijf brengt nieuwe muziek uit, laat artwork en muziekvideo's maken, onderhandelt deals voor remixes en 

samenwerkingen etc., netwerkt met de industrie, zorgt dat muziek in games en in film-trailers komt, organiseert 

tours, zorgt dat de studio’s blijven functioneren, registreert alle muziek bij Buma, Sena en de publishers, doet de 

bonnenadministratie voor verschillende muziek BV's, onderhandelt publishing deals, tekent mensen op de labels 

en bij hun eigen publishing bedrijf, organiseert evenementen in heel Europa, regelt interviews, persfoto's, 

features op sites voor muzieknieuws, social media, newsletters, laat tour video’s maken etc. 

 

Er zitten vier vaste krachten op het kantoor van allemaal rond de 30/35 jaar en zij werken regelmatig met 

studenten die zij inwerken als stagiair. Dit bedrijf is gevestigd in Groningen in een kantoor van 330 vierkante 

meter in een voormalige drukkerij. 

 

Het werkgebied is internationaal en zeer gevarieerd. Zij zijn op zoek naar een persoon die hun op het gebied van 

de administratie kan ondersteunen. 



  

 

2. Opdrachtomschrijving 

 

Functieomschrijving Administratief Medewerker 

 Urenregistratie en vrije dagen bijhouden 

 Post ontvangen/wegbrengen 

 Aanspreekpunt entree kantoor/Intercom aannemen 

 Boodschappen bestellen en ontvangen 

 Loonadministratie 

 Lichte financiële administratie 

 Adreswijzigingen, vestigingsonderzoeken invullen, KVK uittreksels aanvragen etc 

 Administratief archief bijhouden (zowel fysiek als digitaal) 

 Declaraties verwerken 

 Verzekeringsbeheer 

 Contractbeheer en archivering voor alle bedrijven 

 Voorraad van o.a. kantoorartikelen bijhouden 

 Printer-papier en -cartridges aanvullen wanneer nodig 

 Vluchten en hotels boeken 

 Archiveren Audio, Video, Photo files op de gezamenlijke schijf/dropbox/google docs 

 Speellijsten invullen voor Buma/Stemra 

 Excelsheets met het repertoire van artiesten bijhouden 

 Repertoire registreren bij Buma/Stemra of haar equivalenten in andere territoria 

 Databases beheren 
 

Benodigde Vaardigheden 
- Goede communicatieve vaardigheden. Zowel verbaal als schriftelijk.  
- Bekwaam in Excel & Word. WordPress is een pre. 
- Geordend, secuur en nette werkstijl.  
- Flexibiliteit op de werkvloer en snel kunnen schakelen tussen verschillende taken. 
- Voldoende beheersing van de Engelse taal 

  

 

 



  

 

3. Profiel gezochte kandidaat 

 

Kennis en ervaring: 

Minimaal MBO werk- en denkniveau. Administratieve werkervaring is een pré, maar als je een opleiding in deze 

richting hebt gevolgd en de wil hebt om je kennis bij dit bedrijf in de praktijk te brengen is dat ook prima.  

 

 

Type persoon: 

Zij zijn opzoek naar iemand die zich thuis voelt in de administratie en er voldoening uit haalt om onze 

organisatie te ondersteunen. Het bedrijf staan voor allerlei mensen open. 


