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In Assen z�n w� per direct op zoek naar een collega die schriftel�ke Engelse content kan 
ontwikkelen voor onze website, interactieve video’s gaat maken en klanten hierin wil 
begeleiden. Heb j� ervaring met blogs schr�ven en l�kt het je leuk om met video en software 
te werken? Lees dan snel verder!

Wie z�n w�?
Hihaho is een tool die een interactieve laag over een (bestaande) video heen legt. We werken 
met ca. 20 enthousiaste collega’s aan het bouwen en verkopen van hihaho. En ook aan het 
ondersteunen van onze (toekomstige) klanten! Zo zorgen we dat iedereen via onze website 
z�n eigen interactieve video’s kan ontwikkelen. En daar hebben we jouw hulp b� nodig! 

Ons content- en training team ondersteunt klanten b� de ontwikkeling en implementatie van 
interactieve video. B�voorbeeld door het geven van training en advies, maar ook door het 
schr�ven van scripts, regisseren van video’s, video editing, en het schr�ven van e-learnings 
waar onder andere interactieve video in wordt verwerkt. 

We schr�ven daarnaast veel Engelse blogs en andere content, en maken tutorials en 
demo-video’s om te laten zien wat de mogel�kheden van interactieve video z�n. 

Wat is nu het nut van interactieve video? K�k maar eens op onze website: hihaho.com. 
Wanneer je b�voorbeeld knoppen, vragen, een menu en hyperlinks toevoegt aan een video, 
heeft de video direct meer effect. Bedr�ven zien hun verkoop st�gen wanneer er 
koopknoppen in hun video’s zitten. En instructievideo’s werken beter wanneer er interactieve 
vragen in verwerkt z�n, of een menu waardoor mensen snel uitleg kunnen vinden. Onze 
klantenkring is breed. We hebben klanten over heel de wereld in o.a. de zorg, de creatieve 
industrie, de Retail industrie en in het onderw�s. Dat maakt ons werk erg afwisselend!

Wat ga je doen?
     Blogs, hulpartikelen en promotieteksten schr�ven in het Engels
     Interactieve video’s en uitlegvideo’s ontwikkelen
     Klanten begeleiden b� het ontwikkelen van hun eigen interactieve video’s
     (Online) Workshops geven over onze tool in het Engels en Nederlands
     Scripts schr�ven (Engels en Nederlands)
     Regisseren
     Video editing
     Samen met je collega’s bedenken hoe we onze website kunnen verbeteren en meer        
     mensen kunnen bereiken
     Je eigen ervaring met de tool delen met onze developers. Zo bl�ven we hihaho verbeteren. 

Vacature ‘Content creator’
b� hihaho



Wie ben j�?
     Je hebt minimaal HBO-niveau (het liefst een opleiding waarin taal, journalistiek of 
     communicatie een belangr�ke rol speelt)
     Je hebt affiniteit met video, software en schr�ven
     Je bent niet bang om af en toe voor de camera te staan (b�voorbeeld om iets uit te leggen)
     Je schr�ft foutloos Nederlands
     Je hebt ervaring met het schr�ven van blogs en andere content
     Je beheerst een hoog niveau van Engels op het gebied van schr�f- en spreekvaardigheid     
     en voelt je ook comfortabel in het gebruik van deze taal 
     Je kunt goed schakelen. B� hihaho kan een werkdag ineens heel anders lopen dan je had    
     verwacht!
     Je kunt je goed inleven in klanten uit verschillende branches en onderwerpen vanuit 
     verschillende perspectieven bek�ken
     Je kunt goed samenwerken in teamverband en bent erg sociaal
     Je kunt goed voor groepen presenteren
     Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
     Je kunt zelfstandig werken en initiatief nemen
     Je maakt nieuwe software snel eigen

Wat bieden w�?
     Een uitdagende baan in een ambitieus, innovatief en groeiend bedr�f, waarb� je meedenkt     
     over een product dat nog volop in ontwikkeling is
     Leuke lunchpauzes met tafeltennis (optioneel;-)
     Ruimte voor persoonl�ke ontwikkeling
     Een afwisselende baan met veel verantwoordel�kheden, waardoor je veel ervaring kunt    
     opdoen en je cv versterkt
     32-40 uur per week 
     Een gezellig team waarin collega’s alt�d voor elkaar klaarstaan, zowel online als offline
     Een werkplek in het centrum van Assen (maar t�dens de coronacrisis werken we vanuit    
     huis).

Contact
L�kt het je leuk om onze nieuwe collega te worden? Stuur dan een korte video van jezelf, een 
sollicitatiebrief en je cv naar Anne-Wil Tollenaar via anne-wil@hihaho.com. We zien je reactie 
graag tegemoet! 

Sluitingsdatum: 5 maart 2020

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op pr�s gesteld.


