
 

Geef je graag mee vorm aan 
de ruimte van morgen? Heb je een goed 
ruimtelijk inzicht?  

 
 Voor de uitbreiding van ons team zijn wij momenteel op zoek naar: 
SENIOR TECHNISCH TEKENAAR / 
CIVIL-MODELLEUR (M/V) – voor Halle 
en Mechelen 

Functieomschrijving 

D+A is een totaaladviseur voor ruimtelijke ordening, infrastructuur en bouw. De verschillende 

specialisten van D+A combineren hun knowhow tot een stevig onderbouwd, vooruitziend en 

volledig dossier. Zo begeleiden wij de klant op een persoonlijke, betrokken manier mee in de 

realisatie van mooie projecten. We werken voor overheidsdiensten, bedrijven en privé-personen. 

Meer over ons team en onze projecten vind je op onze website: www.da.be of op 

onze facebookpagina. 

Voor onze vestigingen in Halle en in Mechelen zijn we op zoek naar technische tekenaars/BIM-

modelleurs – Civil 3D. Je werkt mee aan uiteenlopende projecten die betrekking hebben op 

infrastructuur, waterbeheer, landschap, buitenruimte en topografie. Je maakt deel uit van een team 

bestaande uit ingenieurs, landschapsarchitecten en topografen. Je staat mee in voor de opmaak 

van ontwerpdossiers, bestekken en meetstaten.   

https://da.be/
https://www.facebook.com/daconsult.be/


 

Samen met je team zorg je voor het opmaken en uittekenen van plannen, het uitwerken 

van technische details, het aanmaken en updaten van berekeningsbladen en bijstand verlenen aan 

de werfingenieurs. Je kan voor de uitvoering van je taken altijd terecht bij ervaren ingenieurs en 

landschapsarchitecten voor ondersteuning. 

Geef je graag mee vorm aan de ruimte van morgen? Heb je een goed ruimtelijk inzicht?  Ben je 

vingervlug met grafische programma’s? Werk je graag in team aan projecten die je ook 

daadwerkelijk op het terrein kan realiseren? Dan ben jij de medewerker die we zoeken! 

Profiel 

• Diploma van technisch tekenaar of landschapsarchitect of evenwaardig door ervaring. 

• Goede kennis van AutoCad en Civil 3D 

• Ervaring met infrastructuurwerken 

• Kennis van en ervaring met de hedendaagse informaticatools (MS Office) 

• Oog voor kwaliteit in projectuitwerking 

• Punctueel 

• Teamplayer en gemotiveerd om samen met de andere specialisten van D+A tot mooie 

resultaten te komen 

• Je bent klantgericht en communicatief. 

• Je wil je kennis en ervaring overdragen op minder ervaren collega’s. 

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 met ondersteuning door collega’s van diverse disciplines. Je werkt aan 

uitdagende projecten van uiteenlopende aard en grootte over heel België. 

• Je werklocatie ligt in het centrum van Halle (Meiboom 26), 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 

mailto:ann.lambrechts@da.be
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