
  

De Twee Snoeken zoekt een nieuwe collega!  
Hieronder staat het functieprofiel voor de vacature van 

Full stack .net-ontwikkelaar 
  
 

 
 

Carrière: minimaal 2 jaar relevante werkervaring, 
ervaring met projectleiding is een pluspunt. 

Opleiding: HBO werk- en denkniveau en kennis 
van Asp.Net, Angular, Entity Framework, Bootstrap, 
Css, C#, Javascript, jQuery, MVC, MS-SQL, Sass en 
(als extra pluspunt)  Umbraco. 

Competenties: proactief, goede sociale vaardighe-
den, klantgericht. 

Aantal uren: 36 – 40 uur per week.  

Startdatum: per direct / in overleg. 

Solliciteren: stuur een e-mail met je cv en motiva-
tie naar henk.van.evert@tweesnoeken.nl. Voor 
meer informatie kun je contact opnemen met 
Henk van Evert  (manager HRM) via 073 614 04 07. 

We werken in een monumentaal pand in het cen-
trum van Den Bosch. In de pauze wandel je door 
de stad, of eet je samen met collega’s in onze kan-
tine. De sfeer op kantoor is professioneel en onge-
dwongen, omdat iedereen verantwoordelijkheid 
draagt voor zijn eigen werk. Ook je werktijden kun 
je in overleg flexibel indelen. Je nieuwe collega’s 
zijn ICT’ers, maar bijvoorbeeld ook interieurarchi-
tecten en bouwkundigen. Aan het eind van de 
werkweek ben je van harte welkom op de geza-
menlijke vrijdagmiddagborrel.   
 
Wat we verwachten 
We zijn op zoek naar een ontwikkelaar die zelfstan-
dig projecten kan draaien en contact onderhoudt 
met de opdrachtgever. Met jouw kennis van zowel 
frontend als backend van de applicatie, kun je onze 
relaties goed adviseren.  
 
Wat we bieden 
Wij bieden een afwisselende functie in een dyna-
misch en informeel bedrijf waar je de ruimte krijgt 
om jezelf te ontplooien. Je maakt deel uit van een  
hecht team in een energieke en creatieve werkom-
geving. Het salaris is afhankelijk van leeftijd, oplei-
ding en ervaring. Je valt onder de CAO voor architec-
tenbureaus. De secundaire arbeidsvoorwaarden 
zijn dan ook uitstekend. 
 
 

Wat jij gaat doen 
Jouw werk bestaat onder meer uit het ontwikkelen 
van productselectiesystemen, websites en webappli-
caties. Je doorloopt het volledige traject: meedenken 
over de juiste aanpak, de opdracht specificeren,   
backend en frontend vormgeven, website/applicatie 
opleveren en advies geven over het gebruik. Je werkt 
dagelijks met tools en technieken als Visual Studio, 
ASP.NET, C#, MVC, HTML, CSS en jQuery. Samen met 
jouw teamleden ben je verantwoordelijk voor het 
eindresultaat.  
 
Wie we zijn en wat we doen 
De Twee Snoeken is een softwareontwikkelaar en 
multidisciplinair architectenbureau. In ons pand in 
het centrum van ’s-Hertogenbosch vind je architec-
ten, bouwkundigen, bouwfysici, ICT’ers en grafisch 
vormgevers. Binnen de teams draagt iedereen ver-
antwoordelijkheid voor zijn eigen werk. Maar alle col-
lega’s denken mee over mogelijke verbeteringen in 
het proces en het eindproduct. Onze software voor 
de bouw ontwikkelen we onder de namen Bouw-
Connect en WoonConnect. De softwaresuite van 
BouwConnect omvat een BIM-Bibliotheek, BIM-soft-
ware en webapplicaties. WoonConnect is een ICT-in-
novatie op het gebied van klantgericht bouwen, wo-
ningdigitalisering en wijkinnovatie. Meer over ons 
bedrijf en onze projecten vind je op www.tweesnoe-
ken.nl. 

http://www.tweesnoeken.nl/
http://www.tweesnoeken.nl/

