
Ben jij de Medior .NET Ontwikkelaar die echt iets wil kunnen 
betekenen in de wereld van morgen? Bij De Twee Snoeken krijg 
je de kans om alles uit de kast te trekken. Ons team van 
designers, programmeurs en engineers werkt momenteel 
keihard aan het verduurzamen van Nederland middels Smart 
Twin; onze ICT-innovatie op het gebied van klantgericht 
bouwen, woningdigitalisering en wijkinnovatie.

Wij zoeken een Medior .NET Ontwikkelaar die het unieke 
online platform Smart Twin gaat onderhouden en verder 
ontwikkelen. Op die manier help je de Nederlandse  
woningen grootschalig te digitaliseren. Daarmee geven we 
consumenten en professionals inzicht in de mogelijkheden 
en kosten voor het aanpassen van woningen op het gebied 
van duurzaamheid, comfort en zorg. Zo draag je jouw 
steentje bij aan de verduurzaming én verbetering van 
Nederland!

wat is smart twin?

Onder de naam Smart Twin maken we dynamische 3D-modellen 
van woningen. Deze modellen zitten vol bouwkundige en 
bouwfysische informatie en bieden daarmee minutieus inzicht 
in de samenstelling en potentie van gebouwen. Op basis van 
die unieke woninginformatie biedt Smart Twin actuele bereke-
ningen, scenario’s, adviezen en rapporten. Sinds 2022 is de 
Smart Twin-technologie de motor achter het landelijk verduur-
zamingsplatform Verbeterjehuis.nl. Het helpt woningcorpo-
raties bij toekomstbestendig vastgoedbeheer en ondersteunt 
gemeenten met digitale wijkaanpakken voor verduurzaming. 
Adviseurs, zoals taxateurs, makelaars, hypotheekadviseurs, 
krijgen middels een white label een op maat gemaakte online 
toepassing.

wat verwachten we?

Wij zijn op zoek een Medior .NET Ontwikkelaar die zich volledig 
gaat vastbijten in Smart Twin. Je bent nieuwsgierig, zelfstandig 
en op de hoogte van de nieuwste technieken. Daarnaast ben jij 
een allround .NET Developer die ervaring heeft met het werken 
in een Scrum/Agile-omgeving. Verder beschikt de ideale 
kandidaat over meerdere jaren ervaring met C# / NET(core), 

het programmeren van een SPA (bij voorkeur Angular) en 
NodeJS en communicatie vanuit frontend met complexe 
backend applicaties. Ook zul je begrip van frameworks, unit 
testen en dependency injection nodig gaan hebben. Belangrijk 
is dat je plezier hebt in je werk, loyaal bent, mee wil bouwen in 
teamverband en altijd op zoek bent naar verbetering!

wat bieden we?

Je werkzaamheden als developer zijn gevarieerd. Samen met 
het team ga je het ontworpen softwaresysteem voortdurend 
doorontwikkelen. Je krijgt direct veel verantwoordelijkheid en 
alle vrijheid om zelfstandig te werken. Tegelijkertijd ben je 
onderdeel van een team met goede programmeurs die jou altijd 
met raad en daad bijstaan. We blijven ons intern ontworpen 
softwaresysteem voortdurend doorontwikkelen en bieden jou 
graag de kans daarin je rol te nemen. Onze deployments zijn 
volledig geautomatiseerd en we werken met dagelijkse 
stand-ups.

Wat je gaat verdienen is uiteraard afhankelijk van je leeftijd, 
opleiding en ervaring. Hoe dan ook val je onder de CAO voor 
architectenbureaus. En dat betekent dat niet alleen de primaire, 
maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden uitstekend zijn.

wie zijn we en wat doen we?

Smart Twin is het nieuwe digitale platform van De Twee 
Snoeken. Als softwareontwikkelaar en architectenbureau 
werken wij dagelijks aan het verbeteren van de leef- en 
werkomgeving van bewoners en gebruikers van gebouwen.  
Dat doen we met veel passie en toewijding. Onder één dak vind 
je o.a. bouwfysici, architecten, bouwkundigen, programmeurs, 
designers en modelleurs. In een ongedwongen en professionele 
sfeer is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Dat 
betekent dat je je werkzaamheden grotendeels zelf kunt 
organiseren en in overleg je werktijden flexibel kunt indelen.

We zijn gevestigd midden in het centrum van Den Bosch  
en reserveren alvast graag een werkplek voor je. Meer  
informatie over onze organisatie en onze projecten vind je op 
www.tweesnoeken.nl en smarttwin.nl.

Medior .NET Developer
De Twee Snoeken zoekt een nieuwe collega.

0pleiding 
HBO denkniveau

kennis 

Angular, Typescript, SASS/Less.

pre 
C#, Blazor, ASP.NET Core, Entity Frame-
work Core, Unit tests.

ervaring 

Meer dan 1 jaar

aantal uren 
32 – 40 uur per week

startdatum 

Per direct / in overleg

interesse?

Ben jij de collega die wij zoeken? 
Stuur dan je CV en je motivatie naar 
henk.van.evert@tweesnoeken.nl

Wil je meer weten over de functie, 
onze organisatie of heb je andere vragen? 
Neem dan contact op met Henk van 
Evert (HRM) via 073 614 04 07

http://www.tweesnoeken.nl
http://smarttwin.nl
mailto:henk.van.evert%40tweesnoeken.nl?subject=

