
    

 

 

 

 

We are more than builders… 

We are construction partners. 

AFDELINGEN JURI NV 

    Prefabricatie 

    IJzervlechterij 

    Metaalconstructie 

    Metselwerken 

    Schrijnwerkerij 

    Dakwerken 

    Loodgieterij  

    Kunststofbewerking 

    Onderhoud en Mechaniek 

Industriestraat 21, 9240 Zele   Tel. 052/45.07.17 

Website. www.juri.be   Mail. Info@juri.be 

 

PROJECTEN JURI NV 

    Infrastructuurwerken 

    Onderwijs 

    Cultuur 

    Woon- en zorgcentra 

    Commercieel 

    Kantoren 

    Sportinfrastructuur 

    Collectief Wonen 

 

 

JURI NV 

    Reeds meer dan 30 jaar 

    

    Vernieuwend 

    Bekwaam en ondernemend 

    Met de voeten op de grond 

    Gestaag groeien 

    Familiale sfeer en normen 

    Efficiënt en doelgericht 

    Betrouwbaar 



             

We are more than builders… 

We are construction partners. 

Juri nv 

 
Oprichter Juliaan stond van in het begin (1985) dichtbij de 

mensen. Steeds met een luisterend oor. Deze cultuur leeft 

verder met de jonge generatie aan het roer. Harde werkers 

zijn het bij Juri nv. Mensen met oog voor resultaat. Juri nv 

groeide de voorbije jaren telkens met zo een 20%. 

Ondernemerschap is de sleutel. Dit samen met innovatief 

materiaal en een continue opleiding van de werknemers.  

Profiel werknemer 
 
    Diploma Industrieel ingenieur bouwkunde  
    Hoge zelfstandigheidgraad  
    Goed organiseren en coördineren 
    Ervoor gaan tot het gewenste resultaat is bereikt 
    Verworven kennis toepassen op uitdagingen op de werf 

 

Vacature Projectleider 

 
    Bouwwerken opvolgen van A tot Z.  
    Leiding geven aan eigen ploegen en onderaannemers 
    Materiaal voor de werven bestellen 
    Werfplanning opstellen en opvolgen 
    Contracten opmaken met onderaannemers 
    Opmaken en nakijken van vorderingsstaten en offertes 
    Werfvergaderingen bijwonen 
    Toezicht op de veiligheid en gezondheid op de werf 

Waarom werken bij Juri nv 

 
    Een aantrekkelijk loon in functie van jouw ervaring 
    Extralegale voordelen waaronder een firmawagen 
    De mogelijkheid om door te groeien binnen een bedrijf in voortdurende expansie 
    Een informele werksfeer binnen een team van enthousiaste collega’s 
    Organisatie van activiteiten waaraan jij en je collega’s vrijblijvend kunnen deelnemen 

 

 

 

Juri nv 

Industriestraat 21 

9240 Zele 

 

052/45.65.12 

 

sollicitatie@juri.be 

 

Personeelsleden 

+160 

Wil jij werken bij Juri nv of wens je meer info? 

 

Bel of mail naar Anke Stevens – HR Manager 

      052/45.65.12         sollicitatie@juri.be 

Je kan al onze vacatures vinden op www.juri.be 
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