Vacature: Licentie Specialist Broadcasting (32-40 uur)
Heb jij affiniteit met de entertainmentindustrie, nieuwe technologieën en een liefde voor muziek? Lees
dan vooral verder.
Over Buma/Stemra
Buma/Stemra vertegenwoordigt componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. De organisatie zorgt
voor een vergoeding voor de makers voor het gebruik van hun muziek op onder andere radio, tv,
streamingdiensten, podia en in horeca, winkels en bedrijfsruimtes. Daarnaast promoot Buma/Stemra het
Nederlands auteursrecht in zowel binnen- als buitenland. Zo wordt bijvoorbeeld Nederlandse
componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers een internationaal podium geboden door belangrijke
evenementen als Eurosonic Noorderslag en het ADE te ondersteunen.
Onze organisatie bestaat uit ongeveer 150 gedreven collega’s die zich iedere dag inzetten om voor de
(auteurs)rechthebbenden een eerlijke vergoeding voor het gebruik van hun muziek te krijgen. Zo dragen
we samen bij aan een wereld vol muziek.
Over de afdeling
De afdeling Identification houdt zich bezig met het licenseren van muziekgebruik en het verzamelen,
identificeren en verwerken van Nederlands muziekgebruik in binnen- en buitenland. Dit betreft gebruikte
muziek op radio en tv, streamingplatforms, live events, horeca optredens en ook het muziekgebruik op
verkochte cd’s, vinyl albums en overige audio- en videovastleggingen.
Binnen de afdeling Identification houdt het team Broadcasting zich bezig met het afsluiten en aanmaken
van licenties en met de ontvangst en verwerking van het muziekgebruik op radio- en tv-zenders en op een
aantal VOD leveranciers. Het team Broadcasting bestaat uit zeven enthousiaste collega’s.
Over de functie
In deze functie ga je onder andere aan de slag met de administratieve afhandeling van licenties van TV- en
radiostations. Je draagt zorg voor de facturatie, incasso en de afstemming over eventuele
voorschotbedragen van jouw klantgroep. Als zo is afgesproken in de overkoepelende dealmaking ga je
achter het bijbehorende muziekgebruik aan. Daarin stem je af hoe je het repertoire wenst te ontvangen
en/of dat je dat verkrijgt via bijvoorbeeld fingerprinting. Voor bestaande zenders of VOD kanalen stem je
dat intern af met je collega’s. Je verzorgt mailingen en draagt zorg voor de ontvangst en controles van
periodieke accountantsverklaringen of bestuurdersverklaringen van de omroepen. Je bent
verantwoordelijk voor het beheer van jouw relaties en je escaleert bij afwijkingen naar de
accountmanager. Om dit te bewerkstellingen heb je contact met omroepen, kleinere zendgemachtigden,
producenten, uitgevers en leveranciers die voor ons de identificatie van de gebruikte muziek verzorgen.
Wie ben jij

We zoeken een zelfstandige, proactieve collega met goede communicatieve vaardigheden.
• Je hebt een MBO/HBO werk- en denkniveau
• Je bent nauwkeurig en communiceert gemakkelijk.
• Je bent een teamspeler, je werkt zelfstandig, maar je maakt wel deel uit van een team.
• Kennis van de mediawereld, gericht op radio en tv is een pre.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Wat bieden wij
Goede arbeidsvoorwaarden, dynamische werkomgeving, leuke en enthousiaste collega’s en
managementteam, modern innovatief kantoor gericht op hybride werken.
Interesse
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Stuur dan je CV met begeleidende brief
naar sollicitatie@bumastemra.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Claudia Verhoef, HR
adviseur (023 – 799 7594) of Rob van den Reek, Manager Verwerking Muziekgebruik (06 - 54956153).

