
EEN BOEIENDE  
TOEKOMST IN DE BOUW? 
 

 

WELKOM! JURI BIEDT JE EEN GEWELDIGE JOB … 
 

 

 

 

 

 

Wij hebben een uitdaging voor een  
 

PROJECTLEIDER (M/V) 

 

Wie je bent 
 

• Je bent Industrieel ingenieur bouwkunde en houdt van eigen verantwoordelijkheden. 

• Je kan heel goed zelfstandig werken, organiseren en coördineren. 

• Je schrikt er niet voor terug, tussen de mannen op de werf je eigen mannetje te staan. 

 
 

Wat je bij ons gaat doen 
 

• Als projectleider volg je werven en projecten op van A tot Z. 

• Daarbij  

o geef je leiding aan eigen bekisters- en metsersploegen 

o ben je verantwoordelijk voor de bestelling van alle benodigdheden op de werf 

o stel je de werfplanning op en hou je toezicht op de naleving ervan 

o maak je contracten op met onderaannemers 

o hou je toezicht op de veiligheid en gezondheid op de werf. 

• Je maakt vorderingsstaten en facturen op van leveranciers en onderaannemers. 

• Je bent aanwezig op werfvergaderingen met architect, studiebureaus, nevenaannemers 

veiligheidscoördinator en bestuur. 



Uiteraard gooien we je niet zomaar in het koude water 
 

• Je krijgt de ondersteuning van een 

hoofdprojectleider die voor alles jouw 

aanspreekpunt is. 

• Je krijgt een opleiding op en naast de werf, die 

je met alle praktische kneepjes van het vak 

vertrouwd maakt. 

 

 
 
 

Wat wij er voor over hebben om met jou samen te werken 
 

• We bieden je een uiterst boeiende uitdaging met veel afwisseling 

• Je komt terecht in een ervaren bedrijf met een jonge geest en een uitgesproken zin voor 

samenwerking en team spirit. 

• Je krijgt een loon en extralegale voordelen om 'U' tegen te zeggen. 

• We bieden je echte kansen om door te groeien binnen een bedrijf in voortdurende 

expansie. 

• Voor wat hoort wat: we vragen veel, Work hard, play hard. Laat je verrassen! 
 

 

 

 

Wij zijn een familiaal bouwbedrijf, opgericht in 1985.  

 

Gespecialiseerd in bouwprojecten klasse 8, behoren wij vandaag, met meer dan 170 

medewerkers, tot de top 5 van de groeibedrijven, dit met een omzet van meer dan 46 

miljoen euro. Dat schept extra opportuniteiten: eens je bij ons aan de slag bent, krijg je 

alle kansen om je verder te ontplooien op basis van jouw talent en competenties. 

 

 

 

 

Aarzel niet en solliciteer NU! 

Bel, mail of schrijf naar:   

Loupkin Van Affelterre – Recruitment Officer | Industriestraat 21 | 9240 Zele 

Tel: 0499/92.50.88 | Mail: sollicitatie@juri.be  

 
 

‘Wij dragen R&D hoog in het 
vaandel. Heb je een creatieve 
geest en kleur je soms graag 
buiten de lijntjes, ook dan moet je 
het zeker doen.’ 
 

Joachim De Bock, CEO JURI 

mailto:sollicitatie@juri.be

