
Collections Manager 

 

PlayRight is de collectieve beheersvennootschap die de naburige rechten van uitvoerende 

kunstenaars beheert in België. Kort gezegd: het gebruiken van de artistieke prestaties van 

muzikanten en acteurs geeft aanleiding tot het betalen van een vergoeding aan die kunstenaars. Zij 

hebben PlayRight gemandateerd om die verschillende vergoedingen voor hen te innen. 

Als Collection Manager ben je binnen PlayRight verantwoordelijk voor het bewaken en groeien van 

de inkomsten van PlayRight. Dit is een uiterst gevarieerd takenpakket voor een geboren 

onderhandelaar: 

• Je ondersteunt de managing director en het juridisch team bij het lobbyen bij overheden. 

• Je werkt samen met de verschillende experts (intern en extern) om tarieven uit te werken 

voor de verschillende vergoedingen die PlayRight kan innen. 

• Je neemt de leiding in onderhandelingen met de beroepsfederaties of individuele 

debiteuren om deze tarieven in de praktijk te kunnen factureren. 

• Je vertegenwoordigt PlayRight binnen Unisono. Dat is het samenwerkingsverband tussen 

Playright, Sabam (voor auteurs) en SIMIM (voor producenten). 

• Je werkt samen met de manager international om onze inkomsten uit het buitenland te 

optimaliseren. 

• Je zoekt naar nieuwe inningsbronnen voor PlayRight, in samenwerking met de managing 

director en het juridisch team.  

• Je bewaakt de inkomsten en rapporteert over eventuele variaties tegenover de forecast. 

• Je staat in voor het onderhandelen van overeenkomsten met strategisch belangrijke 

leveranciers. 

Wij zoeken een commercieel profiel met ervaring in grote en langdurige onderhandelingen. Je 

rapporteert direct aan de managing director. Jouw job bestaat voornamelijk uit interne en externe 

samenwerkingen, dus je bent een echte team player. De ideale kandidaat heeft/is: 

• Min. 5 jaar ervaring in een commerciële functie met complexe onderhandelingen 

• Pro-actief 

• Analytisch 

• Een vlotte communicator (verbaal en schriftelijk) 

• Sterk met cijfers en het uitwerken van analyses en business cases 

• Kennis auteursrechten, naburige rechten en/of de muzieksector is een + 

• Teamgericht en bruggenbouwer 

• Goede kennis NL/FR/EN is een must 

 

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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