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

full stack .net-ontwikkelaar
0pleiding
HBO werk- en denkniveau en
kennis van C#, ASP.NET (Core),
Angular, Entity Framework en
Typescript.
ervaring
Minimaal 1 jaar relevante
werkervaring.

competenties
Proactief, goede sociale
vaardigheden, klantgericht.
aantal uren
32 – 40 uur per week.
beschikbaar
Per direct / in overleg.

kom jij werken bij de twee snoeken?
Dan krijg je een eigen werkplek in het centrum van
Den Bosch! In je pauze dwaal je lekker door de
historische binnenstad of wandel je het natuurgebied ‘Het Bossche Broek’ in. Je kunt natuurlijk
ook aanschuiven voor een gezellige lunch in onze
kantine! Er heerst bij ons op de werkvloer een
ontspannen sfeer. Onze aanpak is professioneel
maar ongedwongen, omdat iedereen de verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen werk. Je kunt
je werkzaamheden grotendeels zelf organiseren
en in overleg je werktijden flexibel indelen.
Je nieuwe collega’s zijn met name ICT’ers, maar
er lopen bijvoorbeeld ook architecten, interieurarchitecten en bouwkundigen door het pand.
We sluiten de werkweek natuurlijk af met een
gezellige vrijdagmiddagborrel!
wat we verwachten
We zijn op zoek naar een ontwikkelaar die
zelfstandig projecten kan draaien. Met jouw
kennis van zowel frontend als backend van de
applicatie help je mee met het realiseren van
mooie technische oplossingen voor onze klanten!
Uiteraard word je hierin goed gecoacht door een
betrokken en hands-on teamleider.
wat we bieden
Je werkt in een team dat een flexibel en intelligent
3D-model heeft ontwikkeld, waarmee slimme
woningmodellen kunnen worden geconstrueerd
en aangepast. Dit intern ontworpen softwaresysteem wordt voortdurend doorontwikkeld.
Onze deployments zijn volledig geautomatiseerd
en we werken met dagelijkse stand-ups.
Je werkt zelfstandig, maar je bent onderdeel van
een team dat jou altijd bijstaat met raad en daad.

interesse?
Stuur een e-mail met je
cv en motivatie naar:
henk.van.evert@tweesnoeken.nl.
Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Henk van
Evert (HRM) via 073 614 04 07.

Doordat we zoveel verschillende producten en
diensten leveren, hebben we ook een heel divers
personeelsbestand en heerst er een creatieve,
energieke werksfeer. Je salaris is afhankelijk van
leeftijd, opleiding en ervaring. Je valt onder de
CAO voor architectenbureaus. De secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn dan ook uitstekend
wat jij gaat doen
Je gaat verschillende webapplicaties maken.
Bijvoorbeeld een configurator voor de bouwdelen
van een gebouw of een applicatie waarmee
mensen hun eigen huis digitaal kunnen verduurzamen. Je doorloopt het volledige ontwikkeltraject.
Je denkt mee over de juiste aanpak, specificeert de
opdracht, zorgt voor de frontend-vormgeving en
de backend-integratie, je levert de applicatie op
en je geeft advies over het gebruik. Hierbij werk je
met Visual Studio, ASP.NET (core), C#, Angular en
WebGL. Samen met jouw team denk je na over
manieren waarop je het systeem kunt verbeteren
qua herbruikbaarheid, schaalbaarheid en robuustheid.
wie we zijn en wat we doen
Wij zijn een softwareontwikkelaar en architectenbureau in één en maken alleen maar mooie
dingen! Onderweg naar de koffieautomaat tref je
bouwfysici, architecten, bouwkundigen, ICT’ers
en grafisch vormgevers. WoonConnect is een
ICT-innovatie op het gebied van klantgericht
bouwen, woningdigitalisering en wijkinnovatie.
De softwaresuite van BouwConnect omvat een
BIM-Bibliotheek, BIM-sofware en webapplicaties.
Meer over ons bedrijf en onze projecten vind je op
onze website.

de twee snoeken holding bv
www.tweesnoeken.nl

