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Ervaring: Minimaal 3 jaar relevante ervaring. 

Competenties: Kennis van en interesse voor 
bouwkunde/architectuur, goede schrijver, team-
speler, creatief, gestructureerd en procesmatig 
in het werk, sterke coördinerende en enthousias-
merende vaardigheden, affiniteit met ICT is een 
pré.

Opleiding: HBO werk- en denkniveau
Aantal uren: 36 – 40 uur per week 
Startdatum: per direct / in overleg 

Solliciteren: Stuur je cv en motivatie naar 
henk.van.evert@tweesnoeken.nl. Neem voor 
meer informatie contact op met Joost Roefs 
(hoofd ontwerp) of Henk van Evert (manager 
HRM) via 073 614 04 07.

De Twee Snoeken Architectuur is op zoek naar nieuwe collega’s.
Hieronder vind je het functieprofiel voor de vacature van een

Tendermanager

Wat we verwachten 
We zoeken een coördinator en organisator voor 
onze acquisitie, prijsvragen en tenders.  Interesse 
in architectuur,   bevlogenheid, nauwkeurigheid 
en schrijfvaardigheid zijn essentieel voor deze 
functie. Binnen ons bureau is succes gebaseerd 
op (integrale) samenwerking en collegialiteit. Je 
werkt nauw samen met het ontwerpteam en het 
communicatieteam.  Ben jij stressbestendig, am-
bitieus en veelzijdig en ga jij samen met het team 
voor de winst, dan willen we je graag ontmoeten!

Wat we bieden 
Wij bieden een afwisselende en uitdagende func-
tie in een dynamisch en informeel bedrijf waar je 
de ruimte krijgt om jezelf te ontplooien. Je maakt 
deel uit van een ambitieus en hecht team in een 
energieke en creatieve werkomgeving. Het salaris 
is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. 
Je valt onder de CAO voor architectenbureaus. De 
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn dan ook uit-
stekend.

Wat jij gaat doen 
Je bent coördinator voor prijsvragen en (Europe-
se) aanbestedingen. Je analyseert de klantvraag 
en samen met het acquisitieteam beoordeel je 
de haalbaarheid. Je maakt een inhoudelijk sterk 
en goed onderbouwd plan van aanpak en komt 
daarmee tot een voorstelmet winnaarspotentie. 
De regie over het totale tenderproces ligt bij jou, 
net als de verantwoordelijkheid voor een succes-
volle inschrijving. Je bewerkt aantekeningen en 
ideeën van ontwerpers tot heldere en overtuigen-
de teksten.

Wie we zijn en wat we doen 
De Twee Snoeken is een multidisciplinair archi-
tectenbureau en softwareontwikkelaar. In ons 
pand in het centrum van ’s-Hertogenbosch vind 
je architecten, interieurarchitecten, bouwkundi-
gen, bouwfysici, ICT’ers en grafisch vormgevers. 
Binnen de teams draagt iedereen verantwoorde-
lijkheid voor zijn eigen werk. Maar alle collega’s 
denken mee over mogelijke verbeteringen in 
het proces en het eindproduct. Ons architecten-
bureau is toonaangevend in Nederland en heeft 
een zeer gevarieerde opdrachtenportefeuille met 
onder andere gemeentehuizen, politiebureaus, 
scholen en woningbouw. Onze professionals op 
het gebied van architectuur, interieur en project-
management maken ons onderscheidend. Meer 
over ons bedrijf en onze projecten vind je op de 
website www.tweesnoeken.nl.


