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Bouw jij graag mee aan de ruimte van 

morgen, zoals de Brusselse ring? Heb je een 

uitgesproken interesse in riolerings- en 

infrastructuurwerken? Lees dan zeker verder! 

 

Om ons huidige team te versterken zoeken wij een 

JUNIOR INGENIEUR 
INFRASTRUCTUUR EN RIOLERING - 
HAlle 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Je werkt mee aan onze uitdagende en gevarieerde projecten rond infrastructuur, waterbeheer, 
landschap, buitenruimte  en topografie.  Als deel van ons gevarieerd team van ingenieurs, 
landschapsarchitecten en topografen: 

- werk je mee aan het uittekenen van plannen,  
 

- verleen je bijstand aan de werfingenieurs,  
 

- werk je technische details uit,  
 

- draag je bij aan ontwerpdossiers, bestekken en meetstaten 
 

- zorg je voor het aanmaken en updaten van berekeningsbladen. 
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WIE ZOEKEN WE 

Iemand die graag mee vorm geeft aan de ruimte van morgen! Een rekenkundig talent met 
een analytische mindset en teamplayerkwaliteiten. Je hoeft nog geen ervaring te hebben, wij 
brengen jou graag tot de ‘next level’. 

Bovendien ben je: 

- een communicatieve ‘missing link’ met een diploma ingenieur bouwkunde (master 
industriële wetenschappen optie bouw- of landmeetkunde) 
 

- klantgericht, dynamisch en pro-actief 
 

- een echte quality-seeker; je munt uit in projectuitwerking en -beheer 
 

- een teamplayer 
 

- up-to-date met de hedendaagse tools en software (Autocad, Civil 3D,…) 
 

- sterk geïnteresseerd in infrastructuur- en rioleringswerken 
 

- waardengericht en onze bedrijfswaarden zijn voor jou vanzelfsprekend 

 

WIE ZIJN WE 

Plannen werkelijkheid maken: onze dagelijkse passie bij D+A! Zowel als co-bouwheer als 
binnen alle facetten van ons veelzijdig studie- en ingenieursbureau zetten onze 45 specialisten, 
verdeeld over de kantoren in Halle & Mechelen, zich dagelijks in om onze klanten transparante 
oplossingen te bieden voor bouw, infrastructuur, veiligheidscoördinatie en ruimtelijke 
ordening. Zie ook www.da.be of volg ons op facebook en Linkedin! 

 
WAT BIEDEN WE 

D+A biedt jou een boeiende en aangename werkomgeving waarin je de ruimte krijgt voor 
jouw ideeën en voor je eigen ontwikkeling. Omdat we jouw work-life balance belangrijk 
vinden, bieden we jou een systeem van glijdende uren binnen een voltijds regime.  

http://www.da.be/
http://www.da.be/
https://www.facebook.com/daconsult.be/
https://www.facebook.com/daconsult.be/
https://www.linkedin.com/company/985748
https://www.linkedin.com/company/985748
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Voor de uitvoering van je taken word je omringd door ervaren ingenieurs en 
landschapsarchitecten die jou waar nodig kunnen ondersteunen. 

Naast diverse extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en groeps-en 
hospitalisatieverzekering, zetten wij bij D+A ook in op duurzaam ondernemen. Bij ons krijg 
je heel wat mobiliteitsvoordelen: terugbetaling openbaar vervoer, een fiets en 
fietsvergoeding en een tussenkomst bij verplaatsingen met de wagen. 

Jouw uitvalsbasis is Halle (Meiboom 26), aan de rand van het gezellige autoluwe centrum 
van de stad en vlakbij het station.  

Waar en hoe solliciteren? 

D+A NV 
T.a.v. Mevr. Lambrechts Ann 
Meiboom 26 
1500 Halle 
 
Stuur je cv en motivatiebrief via e-mail naar ann.lambrechts@da.be 

mailto:ann.lambrechts@da.be
mailto:ann.lambrechts@da.be
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