
D+A in MECHELEN zoekt 

LANDSCHAPSARCHITECT -  TECHNISCH TEKENAAR PUBLIEKE 

RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR  

 

Wie zijn wij? 

D+A is een studie- en ontwerpbureau voor ruimtelijke ordening, infrastructuur en bouw.  

We werken voor overheidsdiensten, bedrijven en de private sector. De verschillende specialisten van 

D+A combineren hun knowhow tot stevig onderbouwde, vooruitziende en volledige dossiers. Wij 

begeleiden onze klanten op een persoonlijke, betrokken manier in de realisatie van mooie projecten. 

Alles wat we doen, doen we met de mens van morgen in gedachten. Dankzij een aangename 

samenwerking, in open communicatie en in wederzijds respect, werken we oplossingen op 

mensenmaat uit die realiseerbaar en duurzaam zijn.  Meer over ons team en onze projecten vind je 

op onze website: www.da.be, op onze facebookpagina en op Instagram. 

Functieomschrijving 

Om ons huidige team in Mechelen te versterken, zoeken wij een ervaren landschapsarchitect / 

tekenaar publieke ruimte en infrastructuur.  

Een job als ontwerper/tekenaar met goede kennis van Autocad krijgt bij D+A een gevarieerde en 

uitdagende invulling. Je wordt als ontwerper/modelleur betrokken bij het hele proces. We rekenen 

op jou om de projecten van onze klant mee vorm te geven vanaf de eerste schetsen tot en met de 

as-built-plannen. Samen met je projectteam teken jij de publieke ruimte van morgen uit.  

De opdrachten bij D+A zijn zeer divers: infrastructuur- en rioleringsprojecten, inrichting publieke 

ruimte, omgevingswerken bij bouwprojecten... Je bouwt zelf de 3D-modellen op en wisselt ook zelf 

jouw kennis en ervaring uit met onze ingenieurs en landschapsarchitecten om samen tot het beste 

resultaat te komen. 

We vragen van jou inzet, zin voor initiatief en het nodige creatief denken. Je wordt een volwaardig 

lid van het team en denkt mee over de beste oplossingen; m.a.w. je zit niet aan je bureau te wachten 

tot je projectleider je een kant en klaar project aanbiedt. Integendeel, je springt zelf mee in het 

denkproces en groeit mee in de projecten, in tijd, in vormgeving en in ontwikkeling. 

Je rapporteert aan de projectleiders en overlegt met collega-ontwerpers. 

Om deze functie goed in te vullen, beschik je over de nodige ontwerp- en computerskills.  Je hebt de 

nodige ervaring in het uittekenen van projecten van bij de start tot de definitieve oplevering.  Je 

maakt de plannen op en werkt mee aan bestekken en meetstaten. 

Geef je graag mee vorm aan de ruimte van morgen? Solliciteer dan vandaag nog bij 

ann.lambrechts@da.be. 

 

Profiel 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een teamspeler met volgende kwaliteiten en vaardigheden: 

• Diploma landschapsarchitect, technisch tekenaar of vergelijkbare kennis door ervaring 

http://www.da.be/
https://www.facebook.com/daconsult.be/
mailto:ann.lambrechts@da.be


• Ervaring met en sterke interesse in publieke ruimte en infrastructuur 

• Kennis van en ervaring met de hedendaagse informaticatools en rekensoftware (zoals MS 

Office, Autocad…).  Kennis van Civil 3D is een pluspunt. 

• Communicatief en contactvaardig 

• Oog voor kwaliteit in projectuitwerking 

• Teamspeler en gemotiveerd om in samenwerking tot resultaten te komen. Je bent geen 

eenzame wolf maar werkt graag samen in een team. Het D+A-team garandeert jou 

permanente opvolging en begeleiding. Je kan bij je collega’s steeds terecht voor advies en 

ondersteuning. 

Aanbod: 

D+A is een flexibele en dynamische werkgever en biedt diverse voordelen.  We bieden je een vaste 

voltijdse betrekking onder een bediendenstatuut met een interessant pakket extralegale voordelen. 

Je werkt binnen een systeem met glijdende uren met het nodige respect voor work-life-balance. 

Je komt thuis in een aangename, veelzijdige ploeg en een goede werksfeer. Je maakt deel uit van 

een team en krijgt ondersteuning door collega’s van diverse disciplines. Je werkt aan uitdagende 

projecten van uiteenlopende aard en grootte over heel België. 

Je werklocatie ligt in Mechelen, Kardinaal Mercierplein 2, vlakbij de handelskern 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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