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Ben jij het organisatorisch 

wonder en de gedreven administra-

tieve kracht die door zijn/haar talent het 

werk van onze projectleiders verlicht? Om ons 

huidige team te versterken zoeken wij een 

ADMINISTRATIEVE 
PROJECTMEDEWERKER (HALLE) 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Je jongleert met de opvolging van werfadministratie en het beheer van de projectadministratie; 

zoals online werfregistratie van de medewerkers, opmaak en het op maat maken van 

specifieke documenten (ontwerprapporten, publicatieberichten, technische nota’s, 

werfverslagen, proces verbaal van voorlopige en definitieve oplevering, 

haalbaarheidsstudies),… aan de hand van de geldende standaarden, procedures en 

richtlijnen. 

Daarnaast zijn onderstaande taken helemaal jouw ‘cup of tea’: 

-  Opmaak van briefwisseling, notulen, rapporten naar aanleiding van projecten en/ of 
vergaderingen 

-  Ondersteuning bij het opstellen van offertes  

- Opmaak en beheer van projectfacturatie 

- Occasioneel onthaal van klanten, zowel telefonisch als in onze vestiging 

- Het sorteren en distribueren van de inkomende post volgens afspraken 

- Digitale archivering en kopieerwerk 
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WIE ZOEKEN WE 

Een organisatorisch wonder en gedreven administratieve kracht die door zijn/haar talent het 

werk van onze projectleiders verlicht! 

Bovendien ben je:: 

- een communicatieve teamplayer met een relevant diploma – zoals graduaat Office 

Management of ASO 3de graad Economie-Moderne talen of TSO 3de graad KMO-

administratie - is een pluspunt maar geen vereiste 

 

- klantgericht, dynamisch en pro-actief 

 

- leergierig en in staat om zelfstandig te werken 

 

- zorgzaam,, met oog voor detail 

 

- analytisch en je kan vlot overweg met cijfers 

 

- zelf ook waardengericht en vorm je een goede match met onze bedrijfswaarden  

Eerdere ervaring in een studiebureau binnen onze sector is een troef. 

Je hebt een zeer goede kennis van Word, Excel en Outlook.. Je bent – ook schriftelijk – 

perfect Nederlandstalig en beschikt over voldoende kennis van het Frans.. Kennis van het 

Engels is een pluspunt. 

WIE ZIJN WE 

Plannen werkelijkheid maken: onze dagelijkse passie bij D+A! Zowel als gedelegeerd 

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 klanten 

transparante oplossingen te bieden voor bouw, infrastructuur, veiligheidscoördinatie en 

ruimtelijke ordening.  

 
WAT BIEDEN WE 



 

3 
 

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.  

Naast diverse extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en groeps- en 

hospitalisatieverzekering, zetten wij bij D+A ook in op duurzaam ondernemen. Bij ons krijg je 

wekelijks gratis fruit en 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 
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