
 

 

Stage Pre-Construction 2020-2021 
 
 

Upgrade Estate realiseert connecterende 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 onze merken Upkot en Upliving waarmee 
we marktleider zijn in België. Ons beheer maakt tastbaar waar we als bedrijf voor 
staan: connective housing in een frisse architectuur, aantrekkelijke 
gemeenschappelijke ruimtes, aandacht voor groen, een uitstekende 
prijskwaliteitverhouding, convenience voor alle partijen én een 'wooncoach' als 
verbindende partner. 

 

Wat wil je weten over ons: 

• Met Upkot zijn we marktleider in studentenhuisvesting met een unieke 
en community gerichte aanpak. 

• Wij zijn gek van jong en gedreven aankomend talent. 
• We ondervinden dat onze kwalitatieve studenthuisvesting een positief effect heeft op de 

studieresultaten van onze studenten. 
• Ons bedrijf ademt creativiteit en duurzaamheid in vele aspecten. 

 
 
Wat we voor jou in petto hebben: 

• Je start de projecten mee op en je assisteert de projectmanagers en planner/BIM-
designers. 

• Je assisteert bij de administratieve verwerking van bestekken. 
• Sporadische werk je mee aan kwaliteitscontroles op onze werven. 
• Je tekent onder leiding van de BIM-manager meubelpakken, leefruimtes, badkamers en 

keukens in. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Wie komt hiervoor in aanmerking? 

• Je volgt jouw laatste jaar bouwkundige of architecturale opleiding. 
• Je wil jouw theoretische kennis Upgraden met de praktijk van projectvoorbereiding. 
• Je wil ontdekken of je eerder een “bouwer” of een “designer” bent. 
• Je studiegenoten zullen je waarschijnlijk omschrijven als iemand die gepassioneerd is 

door praktische architectuur en zeer nauwgezet werkt. 
• Je kan vlot overweg met MS Office, Autocad en Autodesk Revit.  

 

Wat mag je verwachten van ons: 

• Een boeiende stage met een diversiteit aan projecten. 
• Geen uitvoerende job, maar een eerste echte werkervaring die zal schitteren op je CV. 
• Een Great Place to Work en een enthousiast team!   

 
 
Contactinfo 

Voor meer info kan je mailen naar: jobs@upgrade-estate.be 

 


