
Ben jij de DTP’er + die met vormgevende kwaliteiten en 
interesse en ervaring in het maken van (online en offline) 
magazines een mooi steentje komt bijdragen aan ons 
communicatieteam? Heb je ook interesse in architectuur en 
wil je je (verder) bekwamen in het maken van gebouw
schetsen? Dan is dat zeker een pré. Het communicatieteam 
van De Twee Snoeken werkt namelijk voor onze Smart Twin 
software én ons architectenbureau. Daarmee is je werk altijd 
afwisselend en heb je contact met de meest uiteenlopende 
collega’s. Is dit iets voor jou? Solliciteer dan op onze vacature.

wat ga je precies doen? 

De ene dag werk je aan het opmaken van een magazine, maak 
je een visual voor onze websites of social kanalen en de andere 
dag werk je samen met een architect een schets uit voor een 
gebouwontwerp. Heb je affiniteit met de technische (lichte 
programmeer-)kant van ons werk? Dan kan het zomaar zijn dat 
je onze magazines ook technisch voorbereidt om deze online of 
offline te kunnen delen. Je hebt zeker een pré als je vaardig 
bent in het creëren van communicatief sterke beelden. 

En die +? Die betekent wat ons betreft dat je verder kijkt dan je 
DTP-neus lang is en dat je met jouw creativiteit en veelzijdig-
heid aan de slag gaat. Een extra + is je interesse in architectuur. 
Daarbij heb krijg je de mogelijkheid je verder te bekwamen in 
het maken van artist impressies. Je hebt een sociaal hart, bent 
benieuwd naar het Snoekengevoel en houdt er niet alleen van 
om hard te werken, maar weet ook wanneer het tijd is om even 
te ontspannen.

wat hebben we je te bieden? 

Doordat we zoveel verschillende producten en diensten 
leveren, heb jij heel divers werk waarin je je creativiteit goed 
kwijt kunt. We hebben de meest uiteenlopende collega’s en 
mede daardoor heerst er een creatieve, energieke werksfeer. 
Je werkt zelfstandig, maar tegelijkertijd ben je onderdeel van 
een compact communicatieteam dat verder bestaat uit een 
vormgever, illustrator, animator en twee marketing/communi-
catie-medewerkers.
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?

De Twee Snoeken is een architectenbureau én software-
ontwikkelaar. Op beide vlakken 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 onder meer 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 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.

Creatief DTPer + 
De Twee Snoeken zoekt een nieuwe collega.

0pleiding 
MBO/HBO-werk- en denkniveau; 
opleiding illustratieve vormgeving of 
vergelijkbaar

ervaring 

0 tot 2 jaar ervaring. Bedreven met o.a. 
Adobe Photoshop, Illustrator en Indesign 

competenties 

Creatief, zelfstandig, communicatief 
vaardig, resultaatgericht, flexibel, goed 
kunnen samenwerken.

aantal uren 
16 – 32 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
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