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Ben jij gedreven door het besef dat 

veilig werken een must is? 

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

Veiligheidscoördinator niveau B m/v 
(Mechelen of Halle) 
Functieomschrijving: 
 
D+A staat bij haar klanten gekend voor haar zeer professionele invulling van de taken van een 
veiligheidscoördinator. Voor onze projecten verzorgen wij zelf de veiligheidscoördinatie. Daarnaast 
staan wij ook in voor de veiligheidscoördinatie voor verschillende bouwmaatschappijen en grote 
bedrijven. 
 
Gedreven door het besef dat veilig werken een must is, volg jij werven in de bouw en infrastructuur 
vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering nauw op en zorg je ervoor dat aannemers werken 
volgens de voorschriften. In deze job combineer je werken op kantoor  met het uitvoeren van 
werfcontroles en het bijwonen van werfvergaderingen. 
 
 
Profiel: 
 
We zijn op zoek naar iemand met het volgende profiel: 
 

• Diploma van de aanvullende opleiding tot veiligheidscoördinator niveau B 
• Bachelordiploma bouwkunde is een pluspunt 
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• Rijbewijs B 
• Kennis van en ervaring met de hedendaagse informaticatools (MS Office) 
• Oog voor kwaliteit 
• Aanleg voor organisatie en coördinatie, administratief punctueel 
• Teamplayer 
• Klantgericht 

 
 

Aanbod: 
 
D+A is een flexibele en dynamische werkgever en biedt haar werknemers diverse voordelen, 
waaronder: 
 

• Een voltijdse betrekking onder een bediendenstatuut 
• Werken binnen een systeem met glijdende uren 
• Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioenplan en 

anciënniteitverlof 
• Uitdagende projecten van uiteenlopende aard en grootte over heel Vlaanderen 
• Respect voor work-life balance 
• Ondersteuning door collega’s van diverse disciplines 
• Een aangename ploeg en een goede werksfeer 
• Twee vestigingen: een locatie in het centrum van Halle, vlakbij de handelskern van de stad 

en met een eigen parkeerplaats, op 600 m van het station. Een tweede locatie in het 
centrum van Mechelen, vlakbij de handelskern van de stad en vlakbij het station 
Nekkerspoel. Hij/zij kan werken vanuit ons kantoor in Halle (Meiboom 26 – 1500 Halle) of 
vanuit ons kantoor in Mechelen (Kardinaal Mercierplein 2 – 2800 Mechelen). 
 

Waar en hoe solliciteren? 
 
Contacteer vrijblijvend voor meer info: Ann Lambrechts op het nr. 02 371 02 54 
 
Of stuur uw motivatiebrief met CV naar: 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. 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: www.da.be, onze Linkedin- of onze Facebookpagina. 

mailto:ann.lambrechts@da.be
https://da.be/
https://www.linkedin.com/company/d-a-nv/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/daconsult.be/
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