
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.

STUDIESTAGE (M/V) – TEAM HR
Upgrade Estate zoekt:

Wat we voor jou in petto hebben:

• Je zet je eerste stappen in het rekruteringproces.

• Je neemt deelaspecten uit het selectieproces op: kandidaten contacteren, gesprekken inleiden, bijwonen en rapportage.

• Je verzorgt mee de onboarding.

• Je plant en organiseert opleiding.

• Je assisteert de HR-offi cer bij de payroll. 

• Je volgt de performance-flow mee op.

• Je krijgt een specifi ek HR-project toegewezen.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

• Je studeert bedrijfspsychology; offi ce management-HR of sociaal werk-arbeid. 

• Je bent geïnteresseerd in mensen en organisaties.

• Je wil jouw theoretische kennis Upgraden met de HR praktijk binnen een groei-KMO.

• Je prof heeft je wel eens gefeliciteerd om je nauwkeurig werk.

• Je studiegenoten zullen je waarschijnlijk omschrijven als een volharder.

• Je kan vlot overweg met MS Offi ce.

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:

• Onze medeMerkers zijn trots op wat ze doen en waar wij voor staan.

• We zorgen ervoor dat elke medeMerker zich verder professioneel kan ontwikkelen.

• Nieuwe collega’s omschrijven onze bedrijfscultuur als: open, dynamisch, snel en creatief.

• We houden van initiatiefnemers die goed kunnen plannen en organiseren.

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

• Ons bedrijf ademt duurzaamheid in vele aspecten.

• We zijn een gecertifi eerde ‘Great Place to Work’.




