Upgrade Estate zoekt:

BURGERLIJK INGENIEUR ARCHITECT - TEAM CONSTRUCTION (M/V)
Upgrade Estate realiseert huisvesting voor studenten en young professionals en weet als geen ander in te spelen op de
noden van deze doelgroepen. We zijn vooral bekend met ons merk Upkot waarmee we marktleider zijn in België. Ons
geïntegreerd beheer maakt tastbaar waar we als bedrijf voor staan: frisse architectuur, aantrekkelijke gemeenschappelijke
ruimtes, aandacht voor groen, een uitstekende prijskwaliteitverhouding, convenience voor alle partijen én een ‘wooncoach’
als verbindende factor.

Wat je moet weten over je toekomstige job:
•

Je realiseert met jouw team uitdagende projecten en werkt hiervoor met innovatieve
bouwtechnieken zoals 3D-print en houtskeletbouw

•

Onze eigen Upgrade Academy zet in op de professionele ontwikkeling van al onze medewerkers
en zorgt ervoor dat we met onze bouwafdeling de nieuwste methodes en tools kunnen integreren
in voorbereiding en uitvoering

•

Je werkt met de nieuwste tools zoals Revit, Archisnapper en 3D-printing

•

Ons bedrijf ademt duurzaamheid in vele aspecten

•

We staan voor kwalitatief uitgevoerde werken en voor een vlot projectverloop

•

Bij Upgrade Estate wordt hard gewerkt, maar even hard gelachen

Wat we voor jou in petto hebben:
•

Er staan hoogbouwprojecten en de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel op de planning

•

Je volgt jouw project op van a tot z: je maakt de planning op, coördineert de werken met de architect en

•

Je houdt de budgetten up-to-date

•

Je leidt de werfvergaderingen en maakt de verslagen op

•

Je stuurt de aannemers aan in samenwerking met de sitemanager

•

Je geeft instructies aan de sitemanager voor de opvolging van projecttaken en de werforganisatie

aannemers en je bewaakt de correcte uitvoering van de werken

Wie komt hiervoor in aanmerking?
• Je hebt een diploma burgerlijk ingenieur architect
• Je hebt bij voorkeur 8 jaar ervaring met projectleiding in de appartementsbouw of grotere bouwprojecten
• “Getting things done” is absoluut jouw professionele drijfveer
• Je bent een enthousiasteling die gepassioneerd is door architectuur en streeft naar structuur
• Je bent een sterke communicator die mensen kan motiveren
• Je kan vlot overweg met MS Ofﬁce en Revit

Contactinfo
Om je kandidaat te stellen of voor meer informatie,
stuur je CV en motivatiebrief naar: jobs@upgrade-estate.be

HAVING
THE JOB OF
YOUR LIFE!

