Upgrade Estate zoekt:

STUDIESTAGE (M/V) – TEAM FINANCE
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:
• We ondervinden dat onze kwalitatieve studenthuisvesting een positief effect heeft op de
studieresultaten van onze studenten.
• Ons bedrijf ademt duurzaamheid in vele aspecten.
• Bij alles wat we doen streven we ernaar meerwaarde te bieden voor de verschillende betrokken
partijen.
• We dagen onze stagiairs graag uit om nieuwe modellen en concepten te onderzoeken.
• Bij Upgrade Estate wordt hard gewerkt, maar even hard gelachen.

Wat we voor jou in petto hebben:
• Je werkt nauw samen met onze Financial Analyst & Controller.
• Je bent van bij het begin betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe servicemodellen voor Upkot en Upﬂat.
• Je voert rendementsberekeningen uit.
• Je werkt diverse strategische analyses uit voor de verschillende afdelingen van Upgrade Estate.
• Je assisteert bij de implementatie van nieuwe bedrijfsprocessen.
• Je helpt mee vanaf het ontstaan van een idee tot en met de oprichting van nieuwe vennootschappen.

Wie komt hiervoor in aanmerking?
• Je bent gepassioneerd door alles wat met ﬁnance te maken heeft.
• Je wil jouw theoretische kennis Upgraden met de ﬁnanciële praktijk binnen een groei-KMO.
• Als je in Excel werkt, dan verlies je steevast de tijd uit het oog.
• Je prof heeft je wel eens gefeliciteerd met je analytisch vermogen.
• Je studiegenoten zullen je waarschijnlijk omschrijven als een volhouder, die zeer nauwgezet werkt.
• Je kan vlot overweg met MS Ofﬁce en je hebt kennis gemaakt met een of meerdere boekhoudprogramma’s.

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!

