
THE JOB OF
YOUR LIFE!

HAVING

Upgrade Estate realiseert huisvesting voor studenten en young professionals en weet als geen ander in te spelen op de 
noden van deze doelgroepen. We zijn vooral bekend met ons merk Upkot waarmee we marktleider zijn in België. Ons 
geïntegreerd beheer maakt tastbaar waar we als bedrijf voor staan: frisse architectuur, aantrekkelijke gemeenschappelijke 
ruimtes, aandacht voor groen, een uitstekende prijskwaliteitverhouding, convenience voor alle partijen én een ‘wooncoach’ 
als verbindende factor.

UPKOT COACH – ELSENE 38U/WEEK
Upgrade Estate zoekt:

Wat we voor jou in petto hebben:
• je bent het aanspreekpunt en de steun en toeverlaat voor studenten
• je zorgt ervoor dat studenten de afspraken binnen onze Upkot community naleven
• je communiceert vlot met onze studenten; voornamelijk via social media
• je organiseert in-en uittredes, aangekondigde kamercontroles, kotmeetings en Upkot activiteiten
• je maakt van Upkot een plek die bruist van activiteit
• je bent een luisterend oor en zorgt ervoor dat studenten zich thuis voelen
• je contacteert onze klusjesdienst bij mankementen
• je woont in een trendy appartement dat deel uitmaakt van je verloningspakket

Wie komt hiervoor in aanmerking?
• je hebt een diploma op zak uit een studierichting waar het contact met mensen en communicatie centraal staan
• je kan je inleven in de leefwereld van studenten
• je straalt zelfvertrouwen uit en je kan assertief optreden indien nodig
• je bent klantgericht en gaat spontaan aan de slag met de vragen en noden van onze verschillende stakeholders

• je bent Nederlandstalig en je communiceert vlot in het Frans en Engels

Contactinfo
Om je kandidaat te stellen of voor meer informatie, 
stuur je CV en motivatiebrief naar: jobs@upgrade-estate.be

Wat je moet weten over je toekomstige job:
• de Upkot coach is de key-succesfactor voor ons merk Upkot
• we bezorgen studenten “the time of their life” Upkot
• bij Upkot wordt hard gewerkt, maar even hard gelachen
• het enthousiasme binnen het coachteam kent geen grenzen
• we houden van mensen met een hands-on mentaliteit en zin voor initiatief
• in al onze Upkot projecten wonen er kotkippen


