Upgrade Estate – Traineeship
Sustainable Engineering

Wat je wil weten over onze bedrijfscultuur:
Elke collega is voor ons een medeMerker, gezien we samen onze visie en
waarden uitdragen.
We zorgen ervoor dat elke medeMerker kan doen waar hij goed in is, zich
goed voelt in zijn job en dus ook kan werken aan zijn eigen geluk.
Onze Customer Intimacy Strategie wordt uitgedragen door 'the most happy
employees'.
Donderdag is al jaren onze 'focus-dag', meetings plannen we op de andere
weekdagen.
We laten geen enkele kans liggen om successen te vieren met elkaar op een
verrassende en origi-Nele manier.
We motiveren al onze medeMerkers om verder te groeien in onze 5 Upskills.
Ons bedrijf ademt creativiteit en duurzaamheid en dat krijgt een
concrete vertaling in onze Sustainable Development Goals.
De kracht van ons bedrijf zit onder meer in de diversiteit van onze teams.
We verkiezen kleurrijke karakters boven traditionele profielen.
Elk talent ongeacht leeftijd, gender, beperking en geloofsovertuiging vormt
een verrijking voor ons bedrijf.
Plezier onder collega's, een duidelijke bedrijfsstrategie en vertrouwen zijn
typerend voor onze (gecertifieerde) Best Workplace.

Wat je wil weten over ons Team
Limoengroen:
Limoengroen, spin-off van Upgrade Estate, is een duurzaam energiebedrijf
dat de duurzaamheidsdoelstellingen van UE vorm geeft en implementeert in
de organisatie.
De dynamiek in onze bouwafdeling kent geen grenzen.
We zijn believers van lean management in de bouw, een slimme preengineering in BIM, modulair-& circulair bouwen.

Wat kan jouw bijdrage zijn aan het realiseren van

onze missie?
Je doorloopt binnen onze Upgrade Academy een intensief traject waarin je
kennismaakt met de verschillende afdelingen, zodat je in no time onze
cultuur, onze waarden en ons DNA begrijpt.
Je wordt ondergedompeld in diverse thema’s rond energietransitie, zero
carbon technieken, datamonitoring, duurzame HVAC technieken.
Je krijgt een eigen project toegewezen, waarin je een energieconcept
uitwerkt, onder supervisie van onze ervaren medeMerkers.
Je reflecteert over jouw voortgang tijdens verschillende intervisiesessies met
andere trainees.

Welke persoonlijkheden zullen schitteren in deze
job?
Je bent gepassioneerd door duurzaamheid en energietechnieken.
Je beschikt over een hoger diploma uit de richtingen:
ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen,
energiemanagement, informatica, elektromechanica - klimatisering.
Je bent mathematisch sterk, nauwkeurig en hebt een analytisch
denkvermogen.
Je beschikt over een ‘growth mindset’.
Je bent een onafhankelijke denker. Je overweegt verschillende
alternatieven om tot een hogere kwaliteit en beheersmatige efficiëntie te
komen.

Wat mag je verwachten van ons in
return:
Een boeiend, spannend en praktijkgericht programma dat je klaarstoomt om
een echte intrapreneur te worden.
Take off: 22 augustus 2022 - Landing: 27 januari 2023.
Persoonlijke begeleiding door onze interne coach tijdens de volledige duur
van jouw traineeship. We stimuleren elke MedeMerker om zich verder te
ontplooien volgens zijn talent en verder (door) te groeien in onze
organisatie.
Een uitdagende eindopdracht waarbij je de kans krijgt om jouw talenten in
de verf te zetten.
Onze eigen Upgrade Academy zorgt ervoor dat elke Trainee en elke
MedeMerker zich verder professioneel kan ontwikkelen.
We zijn een flexibele organisatie waarin het bespreekbaar is voor onze
MedeMerkers om tijdens hun loopbaan diverse rollen te kunnen opnemen
die een 'Upgrade' kunnen zijn.
En uiteraard wordt een job bij Upgrade Estate ook mooi beloond.
https://upgrade-estate.be

