
D+A in HALLE zoekt 

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. 

Om ons huidige team te versterken, zoeken wij een ingenieur infrastructuur en riolering. 

Samen met een team van ingenieurs, landschapsarchitecten en ontwerpers werk je mee aan 

uiteenlopende projecten in wegenis en infrastructuur, waterbeheer en publieke ruimte.  

Je zorgt voor de analyse van de basisgegevens en beproevingsverslagen om vervolgens een 

riolerings- en wegenontwerp op te maken conform de geldende reglementering. Je zorgt o.m. voor 

het uitwerken van de technische details, de hydraulische en grondmechanische berekeningen, en de 

opmaak van bestekken en meetstaten. Je ondersteunt hierbij de projectleiders en adviseert de 

werfleiders. 

Geef je graag mee vorm aan de ruimte van morgen? Ben je gedreven en prestatiegericht? Heb je 

een analytische geest, een goed rekenhoofd en werk je graag in team aan projecten die je ook 

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

 

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

• Diploma van ingenieur bouwkunde (master in de industriële wetenschappen optie 

bouwkunde of landmeetkunde) 

• Ervaring met of sterke interesse in infrastructuur- en rioleringsstudies 

• Kennis van en ervaring met de hedendaagse informaticatools, teken- en rekensoftware 

(zoals MS Office, Autocad Civil 3D, Sirio). 

• Noties van hydraulische modelleringen in Infoworks is een pluspunt 

• Noties van standaardbestek 250 

• Communicatief en contactvaardig 

• Oog voor kwaliteit in projectuitwerking en -beheer 

• Teamspeler en gemotiveerd om in samenwerking tot resultaten te komen 

• Klantgericht 

 

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


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 

zoals pensioenplan, hospitalisatieverzekering, GSM-abonnement, maaltijdcheques…. 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 het centrum van Halle (Meiboom 26), vlakbij de handelskern van de stad en 

vlakbij het station.  

D+A wil haar ecologische voetafdruk waar mogelijk verkleinen. Daarom hebben wij een derde-

betaler-overeenkomst afgesloten met de NMBS waardoor woon-werk-verkeer met het openbaar 

vervoer voor de werknemer volledig gratis is.  

D+A wil ook extra investeren in de gezondheid van haar werknemers. Werknemers die zich 

engageren om hun woon-werkverplaatsingen voornamelijk met de fiets af te leggen kunnen een fiets 

ter beschikking krijgen, alsook de nodige beschermingsmiddelen om veilig op het werk te raken. 

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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