De Twee Snoeken zoekt een nieuwe collega!

Smart Twin Projectleider/Productspecialist
Opleiding: geen specifieke opleiding vereist,
minimaal HBO denk- en werkniveau en affiniteit met ICT.
Ervaring: minimaal 3 jaar ervaring als projectleider van grote implementatieprojecten. Pré:
uitgebreid netwerk bij woningcorporaties.
Competenties: zelfstandig, communicatief
vaardig, resultaatgericht, flexibel, goed kunnen samenwerken.

Aantal uren: 36 – 40 uur per week.
Startdatum: per direct / in overleg.
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
Geertje Cousin (operationeel directeur) of Henk
van Evert (HRM) via ons algemene telefoonnummer: 073 614 04 07.

Wat we verwachten
We zijn op zoek naar een projectleider die de implementatie van ons innovatieve product Smart Twin bij
woningcorporaties begeleidt en tot een succes
maakt. Met Smart Twin maken wij dynamische 3Dmodellen van woningen. Hiermee bieden we optimaal inzicht in de samenstelling en potentie van iedere woning in de portefeuille van een woningcorporatie. Als projectleider zijn kennis van deze branche en affiniteit met ICT dan ook belangrijk. Daarnaast heb je ervaring als projectleider van technisch
complexe implementatieprojecten met een groot afbreukrisico. Binnen ons bureau is succes gebaseerd
op (integrale) samenwerking en collegialiteit. Herken
jij je in dit profiel? Dan willen we je graag ontmoeten!

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. Het salaris is afhankelijk van
leeftijd, opleiding en ervaring. Je valt onder de CAO
voor architectenbureaus. 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. We sluiten de
werkweek natuurlijk af met een gezellige vrijdagmiddagborrel!

Wat jij gaat doen
Je gaat als projectleider aan de slag met de introductie en implementatie van Smart Twin bij woningcorporaties. Met jouw kennis van hun werkwijze en methodieken zet je de lijnen uit van het implementatieproces en zorg je voor een optimale afstemming
met de interne processen. Je coördineert tevens het
interne team en draagt daarmee zorg voor een soepele implementatie met hoge klanttevredenheid als
resultaat. Daarnaast ga je met geïnteresseerde corporaties brainstormen over de mogelijkheden die
Smart Twin hen kan bieden. Zo draag je bij aan de
stapsgewijze digitalisering van de Nederlandse
woningvoorraad. Hierdoor wordt keuzevrijheid
vergroot, onderlinge communicatie en verbinding geoptimaliseerd en verduurzaming makkelijker gemaakt.

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. Door al deze verschillende
producten en diensten hebben we een heel divers personeelsbestand en heerst er een creatieve, energieke en professionele werksfeer. De
afgelopen jaren hebben wij een flexibel en intelligent 3D-model ontwikkeld, waarmee we slimme
woningmodellen kunnen construeren en aanpassen. We blijven dit intern ontworpen softwaresysteem voortdurend doorontwikkelen
Meer over ons bedrijf en onze projecten vind je op
tweesnoeken.nl en woonconnect.nl/smarttwin.

