
THE JOB OF
YOUR LIFE!

HAVING

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.

REAL ESTATE ADVISOR (M/V)
Upgrade Estate zoekt:

Wat we voor jou in petto hebben:

• Je adviseert onze prospecten op een professionele manier en doet voorstellen die tegemoetkomen aan  

 hun specifi eke investeringsbehoeftes.

• Je ontpopt je tot specialist inzake het adviseren van roerende en onroerende vastgoedinvesteringen met  

 een focus op het DNA van ons bedrijf.

• Je speelt een actieve rol tijdens onze salesevents.

• Je organiseert en begeleidt bezoeken met onze prospecten aan gerealiseerde projecten.

• Je maakt deel uit van een team van gedreven specialisten en werkt in een gemoedelijke sfeer.

• Je bouwt een lange termijnrelatie op met onze klanten.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

• Je hebt een grote interesse in investeringsvastgoed en je staat te springen om een kei te    

 worden in het vak.

• Een nieuwsgierige houding en sterke communicatieve vaardigheden vinden we belangrijker dan ervaring.

• ‘Promise less, give more’ is altijd jouw credo geweest.

• Je kan je volledig vinden in de waarden van ons bedrijf.

• Een erkenning als vastgoedmakelaar (BIV) is een troef, maar geen must. We bieden de mogelijkheid aan  

 om je BIV-stage aan te vangen. Ook een samenwerking in dienstverband is mogelijk. 

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:

• We trachten aan ons investeringsmodellen steeds maatschappelijke toegevoegde waarde te bieden.

• Onze projecten krijgen een community gerichte focus.

• De dynamiek van onze interne marketing- en sales afdeling kent geen grenzen.

• Wij houden van een open bedrijfscultuur waarin medewerkers kunnen groeien.

• Bij Upgrade wordt hard gewerkt, maar even hard gelachen.


