Vacature Junior Accountmanager Members (32 – 40 uur)
Heb jij affiniteit met de entertainmentindustrie en een liefde voor muziek? Lees dan vooral verder.
Over Buma/Stemra
Buma/Stemra behoort tot de wereldtop van muziek-auteursrechtenorganisaties en
vertegenwoordigt meer dan 36.000 muziekauteurs en muziekuitgevers uit Nederland, en steeds
meer uit andere landen.
Onze organisatie bestaat uit 150 gedreven collega’s die zich iedere dag inzetten voor de makers
van muziek om een eerlijke vergoeding voor het gebruik van hun muziek te krijgen. Zo dragen we
samen bij aan een wereld vol muziek.
Voor het Members team zijn we op zoek naar een Junior Accountmanager. Als junior
Accountmanager Members ben je de linking pin tussen Buma/Stemra en onze key-leden. Je
maakt onderdeel uit van een team van 5 medewerkers.
Over de functie
Je bent een relatiemanager/netwerker. Je ontwikkelt en onderhoudt een nationaal en
internationaal relatienetwerk van muziekauteurs en muziekuitgevers. Jij bent hun eerste
aanspreekpunt voor al hun zaken met Buma/Stemra.
Over jou
Je signaleert intern waar dingen niet goed gaan en zorgt ervoor dat deze zaken worden opgelost.
Je bent daarmee de ambassadeur van onze leden binnen de organisatie. Daarnaast ben je:
- Dienstverlenend: Je kunt je goed verplaatsen in onze leden en waar zij soms tegen aan
lopen. Het gaat om hun dierbaarste creaties, die ze aan ons hebben toevertrouwd.
- Doorzetter: ‘nee’ is bij jou geen antwoord. Je kunt mensen overtuigen waarom het
belangrijk is dat we onze leden helpen, en geeft niet op. Dat doe je niet door als een
bulldozer door de organisatie te gaan, maar door goed te luisteren en vervolgens te
bedenken hoe we geconstateerde problemen kunnen oplossen en daar actief aan mee te
werken.
Daarnaast:
- heb je een afgeronde HBO opleiding
- heb je ongeveer drie jaar relevante werkervaring;
- Spreek en schrijf je goed Nederlands en Engels
- Ben je goed in Word, Excel en Outlook.
- Vind je het leuk om af en toe avonden en in het weekend te werken tijdens evenementen.
Wij bieden jou
- Een prima salaris, 30 vrije dagen per jaar en een aantrekkelijke pensioenregeling
- De mogelijkheid om een netwerk op te bouwen binnen de Nederlandse en internationale
muziekindustrie;
- De mogelijkheid om een gedeelte van de tijd thuis te werken
Interesse?
Ben je geïnteresseerd en herken je je in het profiel? Mail dan je motivatiebrief en CV naar
sollicitatie@bumastemra.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Claudia Verhoef,
HR-adviseur: (023) 799 75 94. We ontmoeten je graag!

