Upgrade Estate zoekt:

STUDIESTAGE (M/V) – ASSISTENT HR

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:
• Onze medeMerkers zijn trots op wat ze doen en waar wij voor staan.
• Als bedrijf vinden wij het fijn dat medemerkers zich persoonlijk kunnen verrijken.
• 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.
• Ons bedrijf ademt duurzaamheid in vele aspecten.
• Wij dragen zorg voor onze mensen.

WAT WE VOOR JOU IN PETTO HEBBEN:
•

Je maakt kennis met de dynamiek van een “werkvloer”.

•

Je neemt deelaspecten uit het selectieproces op: kandidaten contacteren, gesprekken inleiden,
bijwonen en rapportage.

•

Je verzorgt mee de onboarding.

•

Je plant en organiseert opleidingen.

•

Je assisteert de HR-officer bij specifieke administratieve taken.

•

Je volgt de performance-flow mee op.

•

Je krijgt een specifiek HR-project toegewezen.

WIE KOMT HIERVOOR IN AANMERKING?
•

Je studeert bedrijfspsychology; office management-HR of sociaal werk-personeelswerk.

•

Je bent geïnteresseerd in mensen en organisaties.

•

Je wil jouw theoretische kennis toetsen aan de praktijk.

•

Je prof heeft je wel eens gefeliciteerd om jouw empathisch vermogen.

•

Je studiegenoten zullen je waarschijnlijk omschrijven als een sociaal iemand met een evenwichtig 			
rechtvaardigheidsgevoel.

•

Je kan vlot overweg met MS Office.

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

