De Twee Snoeken zoekt een nieuwe collega!

Junior projectmanager
Opleiding: HBO bouwkunde.
Ervaring: 3 tot maximaal 5 jaar werkervaring
als bouwkundige.
Competenties: organisator, communicatief
vaardig, resultaatgericht, teamspeler, gestructureerd, commercieel, en kostenbewust.
Een pré: ervaring met BIM processen en Revit / Solibri.
Aantal uren: 36 - 40 uur per week.

Startdatum: in overleg / per direct.

Wat we verwachten
Voor de uitbreiding van ons team is er ruimte
voor een talentvolle junior projectmanager die
onder leiding en begeleiding van onze senior
projectmanagers aan zeer uitdagende projecten
gaat werken. Als junior projectmanager ga je in
teamverband zowel het interne als externe ontwerp- en bouwproces mee begeleiden en aansturen. Heb je affiniteit met architectuur? Ben je
een harde werker uit de omgeving van ’s-Hertogenbosch en ben op je plek in een dynamische
omgeving? Dan kun jij ons team wellicht versterken!

voortgang van het project, bewaak je de integraliteit en leg je afspraken duidelijk vast. Daarbij let je scherp op de kosten en heb je een
goede commerciële antenne voor mogelijke vervolgopdrachten.

Wat we bieden
Wij bieden een afwisselende en uitdagende
functie in een dynamisch en informeel bedrijf
waarin je de ruimte krijgt om jezelf te ontplooien. Je maakt deel uit van een ambitieus
en hecht team, in een energieke en creatieve
werkomgeving. We zoeken iemand voor de
lange termijn. Daarom investeren we in onze
medewerkers. Je salaris is afhankelijk van je
leeftijd, opleiding en ervaring. Je valt onder
de CAO voor architectenbureaus. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn dan ook uitstekend.
Wat jij gaat doen
Je ondersteunt de senior projectmanagers als
coördinator in het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces. Van PvE tot oplevering en nazorg,
in zowel woning- als utiliteitsbouwprojecten. Je
bent het aanspreekpunt voor de opdrachtgever
en zorgt ervoor dat er heldere afspraken worden
gemaakt en nagekomen. Je werkt intern samen
met onze architecten, interieurarchitecten en
bouwkundig modelleurs. Extern coördineer en
bespreek je binnen ontwerpteam-overleggen de

Interesse?
Stuur dan een e-mail met je cv, portfolio en
motivatie naar henk.van.evert@tweesnoeken.nl. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Bert Kaasjager (projectmanager) of Henk van Evert (HRM) via ons algemene telefoonnummer: 073 614 04 07.

Wie we zijn en wat we doen
De Twee Snoeken is een multidisciplinair architectenbureau en softwareontwikkelaar. In ons
pand in het centrum van ’s-Hertogenbosch vind
je architecten, interieurarchitecten, bouwkundigen, bouwfysici, ICT’ers en grafisch vormgevers. Wij werken in een ongedwongen sfeer
hard aan het bereiken van onze doelen. Binnen
de teams draagt iedereen verantwoordelijkheid
voor zijn eigen werk. Hierbij kunnen alle collega’s meedenken over mogelijke verbeteringen
in het ontwikkelproces en het eindproduct. Ons
architectenbureau is toonaangevend in Nederland en heeft een zeer gevarieerde opdrachtenportefeuille met onder andere gemeentehuizen,
politiebureaus, scholen en woningbouw.
Onder de namen BouwConnect en WoonConnect ontwikkelen we onze software voor de
bouw. De softwaresuite van BouwConnect omvat een BIM-Bibliotheek, BIM-software en webapplicaties. WoonConnect is een ICT-innovatie
op het gebied van klantgericht bouwen, woningdigitalisering en wijkinnovatie. In deze unieke
ICT-infrastructuur wordt de gebouwde omgeving (woningbouw- en utiliteitsprojecten, renovatie en nieuwbouw) digitaal één op één overgenomen. Het resultaat is een soort digitale klei,
waarmee eindgebruikers hun woning helemaal
kunnen aanpassen aan hun eigen wensen.
Meer over ons bedrijf en onze projecten vind je
op www.tweesnoeken.nl.

