De Twee Snoeken zoekt een nieuwe collega!

Traineeship 3D-modelleur energielabels
Opleiding: MBO Bouwkunde.
Competenties: gedisciplineerd, leergierig, communicatief vaardig, in het bezit van een rijbewijs,
affiniteit met ICT.
Aantal uren: 40 uur.
Startdatum: in overleg / per direct.

Interesse?
Stuur dan 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.

Wie wij zoeken
Wil jij in één traineeship opgeleid worden voor
zowel het tekenen van 3D-woningmodellen als
het opnemen van woningen én je EP-W Basis
diploma halen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

voor een diploma EP-W Basis . Daarbij val je onder de CAO voor architectenbureaus. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn dan ook uitstekend.

Wat jij gaat doen
In dit traineeship doe je direct praktijkervaring
op! Je start met het modelleren van digitale woningen. Daarmee zet je de benodigde informatie
voor woningopname al grotendeels klaar in 3D-modellen.
Na het opbouwen van deze 3D-woningen ga je
een deel van de woningen bezoeken voor het
opnemen van de overige benodigde gegevens.
Tijdens een opnamebezoek vul je het interactieve
woningmodel aan met relevante informatie voor
het bepalen van het energielabel.
Nadat je de woning hebt opgenomen, meld je het
energielabel van de woning op basis van het 3Dmodel digitaal af. Hierbij werk je samen met een
collega die ruime ervaring heeft op het gebied van
energieberekeningen. Samen zorgen jullie ervoor
dat de klant wordt voorzien van een betrouwbaar
energielabel.
Tegelijkertijd draag je hiermee bij aan de stapsgewijze digitalisering van de gehele Nederlandse woningvoorraad. Dankzij deze digitalisering wordt
keuzevrijheid vergroot, onderlinge communicatie en verbinding geoptimaliseerd en verduurzaming voor bewoners makkelijker gemaakt!
Wat we bieden
Wij bieden je een leerzaam en afwisselend traineeship met interne begeleiding en opleiding

Kom jij werken bij De Twee Snoeken?
Je vindt ons kantoor midden in het centrum van Den
Bosch. Samen met een team van circa 100 collega’s
werk je aan onze missie ‘een betere leefomgeving
creëren voor iedereen’. Onze kernwaarden zijn ‘Betrouwbaar, Kundig en Innovatief’. Deze komen dan
ook continu terug in jouw dagelijkse werkzaamheden. Bij De Twee Snoeken werken we in een informele en ontspannen sfeer op een slimme manier
met elkaar samen. We zijn professioneel, maar ongedwongen en hechten veel waarde aan informele
ontmoeting. Tijdens de lunch lopen collega’s samen
de binnenstad in en we sluiten de werkweek uiteraard af met een gezellige vrijdagmiddagborrel!
Wie we zijn en wat we doen
De Twee Snoeken is een multidisciplinair architectenbureau en softwareontwikkelaar. In ons monumentale pand in het centrum van Den Bosch vind je
architecten, interieurarchitecten, bouwkundigen,
bouwfysici, ICT’ers en grafisch vormgevers. Binnen
de teams draagt iedereen verantwoordelijkheid
voor zijn of haar eigen werk. Daarbij kunnen alle collega’s meedenken over mogelijke verbeteringen in
het proces en het eindproduct. Onze professionals
op het gebied van architectuur, interieur, projectmanagement en unieke bouw gerelateerde software
maken ons onderscheidend.
Meer over ons bedrijf en onze projecten vind je op
www.tweesnoeken.nl.

