Upgrade Estate zoekt:
WANTED: GEPASSIONEERD MULTIMEDIA DESIGNER/WEBDEVELOPER (M/V)
Upgrade Estate ontwikkelt hippe leef- en hospitality concepten waarbij duurzaamheid, innovatie, 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:
• Wij hechten bijzonder veel waarde aan onze branding en de daarbij horende campagnes
• Er liggen steeds meerdere innovatieve opdrachten klaar om uitgewerkt te worden
• Wij creëren “belevingsconcepten” en dat uit zich ook in onze digitale marketing
• De dynamiek en het innovatief karakter van ons bedrijf kent geen grenzen
• We hebben verschillende merken en doen onze marketing in-house
• Onze hippe en uitdagende concepten zorgen voor leuke en authentieke content
• Wij houden van mensen die out of the box durven denken en daarnaar handelen

WAT WE VOOR JOU IN PETTO HEBBEN:
•

Je houdt je bezig met het ontwikkelen van websites, geavanceerde webapplicaties en webshops

•

Je maakt deel uit van ons “communicreatie team” en je staat in voor de visuele en technische uitwerking van 		
online toepassingen

•

Je werkt nieuwe concepten uit om daar vervolgens een interactieve webapplicatie van te maken die goed 		
georganiseerd is

•

Je stuurt en onderhoudt de websites en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse updates

•

Je zoekt naar nieuwe opportuniteiten op vlak van webapplicaties en tilt de bestaande tools naar een hoger niveau

•

Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO en de COO en werkt nauw samen met onze grafisch designer en 		
digitale marketeer
WIE KOMT HIERVOOR IN AANMERKING?

•

Je hebt een Bachelor of Master opleiding genoten (interactive multimedia design, multimedia en 			
communicatietechnologie) en combineert dit met minimum 3 jaar relevante werkervaring.

•

In een creatieve en innovatieve omgeving voel jij je als een vis in het water

•

Je bent sterk vertrouwd met Web & UX, drupal, wordpress, javascript, audio en video, mobile apps, e-commerce

•

Je hebt aandacht voor kwaliteit, optimalisatie, toegankelijkheid en SEO

•

Begrippen als personas, focusgroepen en customer journey mapping doen bij jou meteen een belletje rinkelen

•

je bent een teamplayer en houdt van voortgang in jouw werk

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

