Upgrade Estate zoekt:

DIGITAL DESIGN- REVIT SPECIALIST (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. Upgrade Estate staat voor familiaal, resultaatsgericht en innovatief. En wij houden van ecologie,
meerwaarde en creativiteit.

Wat je moet weten over je toekomstige job:
•

De vlotte timing tijdens de uitvoering van onze bouwprojecten realiseren we door een intensieve

•

We houden van kwalitatief uitgevoerde werken.

•

Het bouwteam bestaat uit ervaren teamleaders die onze ambitieuze jonge mensen coachen en

•

Ons bedrijf ademt duurzaamheid in vele aspecten.

•

We volgen nieuwe bouwconcepten op de voet en integreren continu nieuwe technieken in nieuwe en

•

Upgrade Estate is een Great Place to Work, er wordt hard gewerkt en even hard gelachen.

en slimme projectvoorbereiding.

begeleiden in hun groeicurve.

bestaande projecten.

Wat we voor jou in petto hebben:
•

Tekenen en optimaliseren van de plannen voor afbouw en technieken met de nieuwste soft- en

•

Opmaken van samenvattende meetstaat, adhv Revit tekeningen, ter voorbereiding van de budgetten.

•

Uitwerken van aanbestedingsdossier: aanbestedingsplannen, details en meetstaten.

•

Het opvolgen van de architectuurplannen ism de architecten.

•

Het bewaken van Revit- tekenconventies.

•

Je rapporteert aan de Teamleader Pre-Construction / Technieken .

•

Opmaken van de commerciële verkoop- en verhuurplannen.

•

Een aantrekkelijk salarispakket met extra-legale voordelen.

•

Een jong, gedreven, ambitieus team waarvan jij een deel wordt.

hardware. (REVIT – cad)

Wie komt hiervoor in aanmerking?
• Je bent gepassioneerd door 3D-architectuur, jouw brein denkt in ‘layers, bib en blocks’.
• Je genoot een hogere opleiding in een bouwkundige richting.
• Grondige kennis van Revit en ervaring met BIM-modellen.

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!

