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Collectieve beheervennootschap voor Naburige Rechten PlayRight is op zoek naar een 

senior Legal and Policy Advisor om haar team te versterken als in-house counsel. 

 

Wij zijn een klein (19) team van probleemoplossers met een passie voor de naburige 

rechten van onze artiesten en zijn voortdurend op zoek naar het verbeteren van onze 

diensten en de positie van onze artiesten in de muziek- en audiovisuele industrie. 

 

Onze missie bestaat uit het ontsluiten van nieuwe inkomstenstromen die onze artiesten 

de kans geven om van hun kunst te leven. Jouw taak bestaat uit het begeleiden van 

de organisatie in haar legal and policy engagement strategy. Succes in deze rol 

vereist het vertalen van complexe politieke, regelgevende en juridische 

kwesties in eenvoudige boodschappen voor onze leden en partners in andere 

landen. 

 

Deze rol is gevestigd in Brussel en rapporteert aan de directeur van PlayRight. De ideale 

kandidaat zal minimaal de volgende kwalificaties hebben: 

 

- 3+ jaar ervaring in de wet- en regelgeving die belangrijk is voor PlayRight en onze 

leden (Belgisch, Europees en internationaal wettelijk kader voor naburige rechten); 

- Ervaring met media- en cultuurbeleid; 

- Ervaring met collectief beheer van de rechten van uitvoerende kunstenaars is een 

pluspunt; 

- Uitstekende juridische en analytische vaardigheden - uitstekend beoordelingsvermogen 

en initiatief bij het selecteren van de meest effectieve oplossingen; 

- Detailgericht en georganiseerd in het opvolgen van meerdere samenlopende dossiers; 

- Ervaring met het opbouwen en onderhouden van contacten met politici en 

beleidsmakers; 

- Ervaring met werken in media, muziek of culturele organisaties; 

- Sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden; 

- Sterke schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Nederlands, Frans en Engels; 

- Samenwerkend en proactief karakter; 

- Goede interpersoonlijke vaardigheden met een absoluut engagement voor 

professionaliteit en collegialiteit; 

- Uitstekend beoordelingsvermogen en overtuigingskracht; 

- Een zelfstarter die ook goed kan presteren in een klein team; 

- Flexibel en bereid tot occasionele verre verplaatsingen (binnen Europa); 

 

De Legal and Policy Advisor zal zich richten op: 

 

- Het adviseren van de organisatie bij alle mogelijke juridische uitdagingen; 

- Het opvolgen van het wettelijk kader van auteursrechten en naburige rechten 

(regionaal, Belgisch, Europees en internationaal niveau); 

- Het vertegenwoordigen van de organisatie in sectorale overlegorganen en de 

internationale organisaties waarvan zij lid is (AEPO-ARTIS en SCAPR); 

- Het opbouwen en onderhouden van de nodige relaties met beleidsmakers op de 

verschillende niveaus die onze werking raken; 

- Het assisteren van het departement communicatie in het begrijpelijk vertalen van 

complexe juridische zaken; 

- Het assisteren van het departement internationale samenwerking bij het opstellen en 

ondertekenen van nieuwe bilaterale overeenkomsten; 

- Het beantwoorden van alle mogelijke juridische kwesties van uw collega's of onze 

leden; 



- Het assisteren en adviseren van onze advocaten in geschillen met gebruikers, 

overheden en toezichthouders; 

- Met een open blik deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van onze organisatie; 

 

Je bent welkom bij PlayRight voor wie je bent, waar je ook vandaan komt, hoe je 

eruitziet of wat er op je televisie wordt afgespeeld. Onze samenleving is er voor 

iedereen, en dat geldt ook voor onze werkplek. 

 

Als jij een jurist bent met een passie voor podiumkunsten, is dit jouw kans om 

je vaardigheden te combineren met je passie. Je krijgt de kans om te werken 

voor het welzijn van de muzikanten en acteurs die zijn aangesloten bij 

PlayRight, evenals hun collega's van over de hele wereld. 

 
Waarom kiezen voor Playright? 

• Dit is een heel gevarieerde functie met veel vrijheid binnen de culturele sector. 

• Klein team met grote stabiliteit. Belgisch (N/F) met internationale contacten. 

• Er is geen firmawagen maar Playright is makkelijk bereikbaar met het openbaar 

vervoer (sttion Vanderkindere) in een van de aangenamere wijken van Brussel 

(Molenbeek grens Jette). Je krijgt min 1 dag/week de kans om van thuis te 

werken, ook in non Corona tijden. 

• 29 vakantiedagen. 

• Vlakke structuur. 

Ben je klaar voor iets nieuws? Stuur je cv naar An De Jonghe, recruiter for PlayRight 

op adj@holgersson.bg. Als je in aanmerking komt, ontvang je binnen de week een 

bericht van ons. 
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