
Wil je echt iets gaan betekenen voor een betere wereld? Bij 
De Twee Snoeken krijg je de kans hier jouw steentje aan bij te 
dragen. Ons team van designers, programmeurs en engineers 
werkt momenteel keihard aan het verduurzamen van Nederland. 
Dit doen we met de ontwikkeling en implementatie van onze 
ICT-innovatie Smart Twin. En daarbij kunnen wij jou goed 
gebruiken.

Wij zoeken een coördinator voor de projecten waarin onze 
modelleurs gebouwonderdelen voor de bibliotheek van ons 
innovatieve ICT-product Smart Twin vormgeven. Hierbij 
maak je gebruik van jouw bouwkundige kennis. We werken 
met gloednieuwe, innovatieve technologie die continu verder 
verbeterd wordt. Daarom is ervaring met ICT nodig.

wat is smart twin?

Onder de naam Smart Twin maken we dynamische 3D-modellen 
van woningen aan de hand van een bibliotheek van bouwdelen. 
Deze modellen zitten vol bouwkundige en bouwfysische 
informatie en bieden daarmee minutieus inzicht in de samen-
stelling en potentie van gebouwen. Zo helpen we particulieren 
in het verbeteren van hun woning. Op basis van alle beschikbare 
woninginformatie biedt Smart Twin op ieder moment de meest 
actuele berekeningen, scenario’s, adviezen en rapporten. Als 
basis hiervoor hebben we een enorme bibliotheek van bouwdelen 
ontwikkeld die continu geactualiseerd en uitgebreid wordt. Dit 
doen we onder andere via opdrachten van fabrikanten van 
materialen en gebouwonderdelen. 

wat ga je precies doen?

Je coördineert de planning en de werkzaamheden van alle 
modelleurs en hebt hiervoor contact over planning en voort-
gang met de opdrachtgevers. Je brengt orde in de veelheid aan 
werkzaamheden en laat ook onder tijddruk het team optimaal 
presteren. Je stelt offertes op in samenwerking met sales en 
hebt hierbij waar nodig contact met de klanten. Je zorgt voor 
oplossingen bij problemen met behulp van jouw bouwkundige 
kennis en affiniteit met ICT. 

wat bieden we?

Een uitdagende functie in een gevarieerd en dynamisch team. 
Wat je gaat verdienen is uiteraard afhankelijk van je leeftijd, 
opleiding en ervaring. Hoe dan ook val je onder de CAO voor 
architectenbureaus. Dat wil zeggen dat niet alleen de primaire, 
maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden uitstekend zijn.

wie zijn we en wat doen we?

Als softwareontwikkelaar en architectenbureau werken wij 
dagelijks aan het verbeteren van de leef- en werkomgeving van 
bewoners en gebruikers van gebouwen. Dat doen we met veel 
passie en toewijding. Onder één dak vind je zo’n 100 architecten, 
interieurarchitecten, bouwkundigen, bouwfysici, ICT’ers en 
grafisch vormgevers. Meer informatie over onze organisatie en 
onze projecten vind je op www.tweesnoeken.nl en 
woonconnect.nl/smarttwin.

Projectcoördinator Smart Twin
De Twee Snoeken zoekt een nieuwe collega.

0pleiding 
MBO of HBO Bouwkunde of Informatica

ervaring 

Kennis van en ervaring met bouwkunde 
en ICT

aantal uren 
32 – 40 uur per week

startdatum 

Maart 2023

interesse?

Ben jij de collega die wij zoeken? 
Stuur dan je CV en je motivatie naar 
henk.van.evert@tweesnoeken.nl

Wil je meer weten over de functie, onze 
organisatie of heb je andere vragen? 
Neem dan contact op met Henk van 
Evert (HRM) via 073 614 04 07

http://www.tweesnoeken.nl
http://woonconnect.nl/smarttwin
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