Upgrade Estate zoekt:

STUDIESTAGE (M/V) – TEAM CONSTRUCTION
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:
• Upkot is een community waar plezier, ontmoeten, delen, leren van elkaar, professionele ontwikkelen
en ondernemen centraal staat.
• We ondervinden dat onze kwalitatieve studenthuisvesting een positief effect heeft op de
studieresultaten van onze studenten.
• Ons bedrijf ademt duurzaamheid in vele aspecten.
• De projectmanager en de sitemanager vormen een tandem doorheen de verschillende fases van
onze projecten.
• Het bouwteam bestaat uit ervaren teamleaders die onze ambitieuze jonge mensen coachen.
• We houden van kwalitatief uitgevoerde werken en we gaan voluit voor een vlot projectverloop.
• Bij Upgrade Estate wordt hard gewerkt, maar even hard gelachen.

Wat we voor jou in petto hebben:
• Je assisteert zowel de projectmanager als de sitemanger bij de realisatie van een project.
• Je informeert aannemers op de werf.
• Je neemt deeltaken op binnen de organisatie en de logistiek van de werf.
• Je controleert nauwkeurig de uitgevoerde werken.

Wie komt hiervoor in aanmerking?
• Je hebt ‘the time of your life’ Upkot of Upﬂat.
• Je volgt een bouwkundige of architecturale opleiding.
• Je wil jouw theoretische kennis Upgraden met de praktijk van projectmanagement en werforganisatie.
• Je staat te springen om in de praktijk te zien hoe een dorpel, gyproc-plaat of kerdi-doek correct geplaatst wordt.
• Je lief zal je waarschijnlijk omschrijven als een enthousiasteling die gepassioneerd is door architectuur en streeft naar
structuur.
• Je kan vlot overweg met MS Ofﬁce en Autocad.

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!

