Upgrade Estate zoekt:

STUDIESTAGE (M/V) – UPGRADE ACADEMY
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:
• Onze Upgrade Academy heeft 4 pijlers: Experience, Knowledge, Coaching en Training.
• Al onze medewerkers, klanten en stakeholders zijn welkom om deel te nemen aan
activiteiten van de Upgrade Academy.
• We zorgen ervoor dat elke medewerker zich verder professioneel kan ontwikkelen.
• We zijn dit jaar gestart met een mentorship-program voor en door studenten van Upkot.
• Nieuwe collega’s omschrijven onze bedrijfscultuur als: open, dynamisch, snel en creatief.
• We houden van initiatiefnemers die goed kunnen plannen en organiseren.
• Bij Upgrade Estate wordt hard gewerkt, maar even hard gelachen.
• We zijn een gecertiﬁeerde ‘Great Place to Work’.

Wat we voor jou in petto hebben:
• Je begeleidt de mentoren die studenten binnen Upkot begeleiden.
• Je verzorgt supervisiemomenten voor de Upmentoren.
• Je plant en geeft workshops voor Upkot-studenten.
• Je bent betrokken bij de organisatie van opleidingen voor onze medewerkers.
• Je bent medeverantwoordelijk voor events die vanuit de Upgrade Academy worden georganiseerd: lezingen, seminars,
• Je begeleidt onze stagiairs doorheen heel hun stagetraject.
• Je organiseert afstudeeractiviteiten in voor onze Upkot-studenten.

Wie komt hiervoor in aanmerking?
• Je studeert pedagogie, (bedrijfs)psychologie of sociaal werk.
• Je bent geïnteresseerd in mensen en hun professionele ontwikkeling.
• Je wil jouw theoretische kennis Upgraden met de HR-praktijk binnen een groei-KMO.
• Je prof heeft je wel eens gefeliciteerd met je nauwkeurig werk.
• Je studiegenoten zullen je waarschijnlijk omschrijven als een volharder.
• Je kan vlot overweg met MS Ofﬁce.

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!

