Upgrade Estate zoekt:

PROJECTMANAGER (M/V)

Upgrade Estate ontwikkelt hippe woon- en leef concepten waarbij duurzaamheid, sociaal engagement en aandacht voor alle betrokken
partijen voorop staan. We zijn vooral bekend als studentenhuisvester met ons merk “Upkot”, waarmee we actief zijn in gans België. Daarnaast
besteden we veel tijd en aandacht aan het zorgvuldig opbouwen en positioneren van onze andere concepten en merken.

WAT JE MOET WETEN OVER ONS:
• 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.
• Ons bedrijf ademt duurzaamheid in vele aspecten.
• 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 volgt jouw project op van a tot z. Je maakt de planning op, coördineert de werken met de architect en 		
aannemers en je bewaakt de correcte uitvoering van de werken.

•

Je houdt de budgetten up to date.

•

Je leidt de werfvergaderingen en maakt de verslagen op.

•

Je stuurt de aannemers aan op de werf.

•

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

•

Je rapporteert aan de Teamleader Construction.

WIE KOMT HIERVOOR IN AANMERKING?
•

Je genoot een hogere opleiding in een bouwkundige richting.
Je hebt minimum 3 jaar ervaring met projectleiding in de appartementsbouw of grotere bouwprojecten.

•

“Getting things done” is absoluut jouw professionele drijfveer.

•

Je vrienden zullen je waarschijnlijk omschrijven als 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 Autocad.

CONTACTINFO
Om je kandidaat te stellen of voor meer informatie, stuur je een mail naar de HR–verantwoordelijke Sofie Liekens: sl@upgrade-estate.be

