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Vacature: Freelance interviewer 

Algemeen
Start + tijdsduur: Halverwege juni voor ongeveer 1 á 2 weken. En mogelijk meer projecten.

Uurtarief / budget: Afhankelijk van profiel en ervaring

Werkplek: Amsterdam

Over House of Treats
House of Treats geeft merken advies op basis van modern marktonderzoek. Dit doen we met een unieke methode; 

door de kracht van kwalitatief onderzoek te combineren met précies de juiste doelgroep. Een methode die 

toegang geeft tot onze invloedrijke community, gericht is op echte verbinding en concrete resultaten oplevert.

Wij geloven dat het de toekomst van marketing is om de consument écht een stem te geven. En dat sterke merken 

al in een vroeg stadium naar die stem luisteren. Want in co-creatie ontstaat echte relevantie en ligt de basis voor 

impact. 

Functieomschrijving & werkzaamheden
Als interviewer werk je samen met de projectmanager en community manager, maar vooral met de members uit 

onze community; trendbewuste Millennials die weten wat er speelt en komen gaat.  De members worden per 

merk/project handmatig gesourced en voldoen precies aan een bepaald profiel die interessant is voor zowel de 

klantvraag als maatschappelijke thema’s. Als interviewer ben je verantwoordelijk voor het voeren van een deep 

dive interview. Je kan als geen ander de juiste vragen stellen om tot interessante resultaten te komen én dat het 

ook nog eens een heel gezellig gesprek is.
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We zijn op zoek naar iemand die:
• Affiniteit heeft met taal, interviews en trends

• Ervaring heeft met het voeren van interviews voeren en copywriting 

• Communicatief, tactisch en sociaal is

• Een flexibele instelling heeft, en ook avonden en/of weekenden kan werken

• Vloeiend Nederlands en Engels beheerst (in zowel taal als geschrift)

Wat bieden wij
Uiteraard een marktconforme vergoeding en veel interessante gesprekken. Maar ook kom je te werken in een klein dynamisch 

team waarmee je een volwaardig onderdeel zal worden van House of Treats. Wij hechten veel waarde aan ieders mening en 

veranderingen en ideeën kunnen snel worden doorgevoerd. De potentie is er om bij meerdere projecten bij te dragen de 

komend(e) jaar/jaren.

Is dit wat voor jou? Stuur voor donderdag 12 mei een sollicitatie via hello@houseoftreats.nl. Op maandag 16 mei 
worden de eerste gesprekken ingepland. 


