Upgrade Estate zoekt:
REAL ESTATE ADVISOR (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
zijn we volop bezig met het zorgvuldig opbouwen en positioneren van onze andere concepten en merken.
WAT JE MOET WETEN OVER ONS:
• We trachten aan ons investeringsmodellen steeds maatschappelijke toegevoegde waarde te bieden.
• Onze projecten krijgen een community gerichte focus.
• De dynamiek van onze interne marketing- en sales afdeling kent geen grenzen.
• Wij houden van een open bedrijfscultuur waarin medewerkers kunnen groeien.
• Bij Upgrade wordt hard gewerkt, maar even hard gelachen.

WAT WE VOOR JOU IN PETTO HEBBEN:
•

Je adviseert onze prospecten op een professionele manier en doet voorstellen die tegemoetkomen aan hun 		
specifieke investeringsbehoeftes.

•

Je ontpopt je tot specialist inzake het adviseren van roerende en onroerende vastgoedinvesteringen met een 		
focus op het DNA van ons bedrijf.

•

Je speelt een actieve rol tijdens onze salesevents.

•

Je organiseert en begeleidt bezoeken met onze prospecten aan gerealiseerde projecten.

•

Je maakt deel uit van een team van gedreven specialisten en werkt in een gemoedelijke sfeer.

•

Je bouwt een lange termijnrelatie op met onze klanten.

WIE KOMT HIERVOOR IN AANMERKING?
Jouw skills en persoonlijkheid zijn belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid of beperking.
•

Je beschikt waarschijnlijk over een bachelor vastgoed of je hebt een financiële opleiding genoten.

•

Je hebt een aantal jaar werkervaring opgebouwd binnen het investeringsvastgoed.

•

‘Promise less, give more’ is altijd jouw sales-credo geweest.

•

Je kan je volledig vinden in de waarden van ons bedrijf.

•

Je hebt een erkenning als vastgoedmakelaar (BIV) of je bent bereid je stage aan te vatten.

CONTACTINFO
Kandidatuur richten tot: HR- verantwoordelijke Sofie Liekens: Sofie Liekens: sl@upgrade-estate.be

