
 

Heb jij een stevige technische 
bagage en zorg jij voor een 

verfrissende creatieve inbreng? 
 

 
Voor de uitbreiding van ons team zijn wij momenteel op zoek naar: 
 

Senior bouwkundig tekenaar /  
Revit-modelleur m/v - Halle 
Functieomschrijving: 
 

In overleg met de ingenieurs stel je gedetailleerde constructietekeningen op en werk je zo 

verschillende projecten uit in Revit voor onze uitdagende bouwprojecten in de retailsector en 

industriebouw. 

Je maakt staalstaten, ramingen, bestekken en meetstaten op. Voor dit alles beschik je over up-to-

date software en performante hardware. Je maakt deel uit van een veelzijdig team van 

specialisten waarbij de opdrachtgever vanaf de eerste conceptschetsen tot de volledige 

verwezenlijking terecht kan. 

D+A vertrekt steeds van een omvattende ontwerpbenadering, hetgeen in combinatie met een 

verfrissende, creatieve input en een stevige, technische onderbouwing steeds kwaliteitsvolle 

projecten oplevert. De Revit-modelleur kan bij de uitvoering van zijn taken altijd terecht bij 

ervaren collega’s voor ondersteuning. 



 

Profiel: 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand met het volgende profiel: 

• Diploma van bouwkundig tekenaar of evenwaardig door ervaring. 

• Goede kennis van Revit en AutoCad 

• Ervaring met stabiliteitstekenen (bekistings-, wapenings- en staalconstructietekeningen) 

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

• Ervaring in soortgelijke werksituaties is een pluspunt 

• 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 Consult is een flexibele en dynamische werkgever en biedt haar werknemers verschillende 

voordelen, waaronder: 
• Uitdagende projecten waaronder er recent enkele gelauwerd werden met een BIM Award. 

• Een fulltime betrekking onder een bediendenstatuut 

• Werken binnen een flexibel systeem met glijdende uren 

• Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioenplan en 

anciënniteitsverlof 

• Respect voor work-life-balance, werkomgeving op mensenmaat 

• Ondersteuning door specialisten van diverse disciplines om samen interessante projecten 

te verwezenlijken 

• Een aangenaam team en een goede werksfeer 

• Werklocatie in het centrum van Halle, vlakbij de handelskern van de stad en met een 

eigen parkeerplaats, op 600 m van het station. 

 

Waar en hoe solliciteren? 
Via e-mail: ann.lambrechts@da.be 
 

Over D+A 
D+A is een totaaladviseur voor bouw, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Een totaaladvies 

onderscheidt zich van een gewoon advies door rekening te houden met alle facetten van de 
vraag, dus ook met het resultaat. De verschillende specialisten van D+A combineren hun 

knowhow tot een stevig onderbouwd, vooruitziend en volledig dossier. 

https://da.be/da-bim-award/


 

Wij begeleiden de klant op een persoonlijke, betrokken manier mee tot de 

concretisering, waar mogelijk met een resultaatsverbintenis. De resultaatgerichte 

totaalaanpak van D+A is gericht op overheidsdiensten, bedrijven en privépersonen die in een 

complexe economische en juridische omgeving toch snel vooruit willen met hun projecten. 

Waar D+A precies voor staat, vind je op onze website: www.da.be of op onze facebookpagina. 

 

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