Upgrade Estate zoekt:

STUDIESTAGE (M/V) – TEAM DEVELOPMENT

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:
• Met Upkot zijn we marktleider in studentenhuisvesting met een unieke en community gerichte aanpak
• We ondervinden dat onze kwalitatieve studenthuisvesting een positief effect heeft op de studieresultaten van 		
onze studenten.
• Ons bedrijf ademt innovatie en duurzaamheid in vele aspecten.
• Bij de ontwikkeling van onze projecten integreren we functionaliteit in de architectuur.
• We evalueren ieder project kritisch en nemen relevante ervaring & vernieuwing mee in nieuwe projecten zodat we
steeds aan verfijning doen.
• Bij Upgrade Estate wordt hard gewerkt, maar even hard gelachen.

WAT WE VOOR JOU IN PETTO HEBBEN:
•

Je bent betrokken bij de prospectie en ontwikkeling van verschillende cases.

•

Je assisteert de projectdevelopers bij het buurtonderzoek.

•

Je assisteert in de voorbereiding van stedenbouwkundige procedures en alles wat daarbij komt kijken.

•

Je onderzoekt de opportuniteiten voor de nieuwe projecten op niveau van plannen en volumes.

•

Je werkt eventueel volumestudies uit in het tekenprogramma.

WIE KOMT HIERVOOR IN AANMERKING?
•

Je zit in jouw laatste jaar architectuur, vastgoedkunde of andere relevante studierichting.

•

Je wil jouw theoretische schoolkennis Upgraden met de praktijk van projectdevelopment.

•

Je studiegenoten zullen je waarschijnlijk omschrijven als iemand die gepassioneerd is door architectuur en 		
architecturale concepten.

•

Je kan vlot overweg met MS Office, Excel, Autocad of sketchUp.

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

