
Butler | 40 uur per week | Rotterdam

Ben je enorm gastvrij en heb je oog voor detail? Wil je daarnaast werken op
een unieke locatie in Rotterdam en heb je de drive om het team nog verder te
ontwikkelen? Dan zoeken wij jou!

Maid at Home is een uniek opleidings- en bemiddelingsbureau voor professioneel

huishoudpersoneel in het luxe segment. Hierbij is discretie, betrouwbaarheid en

ervaring van groot belang.

Voor een bijzonder family office in Rotterdam zoeken wij een butler,

verantwoordelijk voor de gehele facilitaire organisatie van het hoofdkantoor van

de DGA. Aan jou de uitdaging ervoor te zorgen dat er aan niets ontbreekt en alle

techniek, schoonmaak, infrastructuur, beveiliging en hospitality. Deze rol leent

zich uitstekend voor een butler/manager die zeer representatief is en een

uitgebreide horeca ervaring heeft in het luxe segment.

Het kantoor bestaat uit een klein team aan medewerkers die er alles aan doen de

DGA op alle vlakken te ontzorgen. Jij, als butler/facilitair manager, zorgt voor de

ondersteuning en aansturing van de schoonmaak, techniek en beheer van het

family office. Tevens is er ook een prive appartement van de DGA. Daarnaast sta je

volledig in dienst van de DGA en zijn gasten. Je ontvangt gasten, je verzorgt

vergaderingen, lunches, diners en organiseert evenementen. Door dagelijkse

verzoeken vanuit de werkgever en de lopende projecten zal geen enkele dag

hetzelfde eruitzien.

De verwachtingen

- Je hebt ruime ervaring in het zelfstanding leiding geven in het luxe

segment van hospitality;

- Representatief, stressbestendig en gastvrij;

- Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift,

Nederlands en Engels;

- Je beschikt over een gastgerichte en energieke houding met passie;
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- Je hebt kennis van wijnen en kan lichte maaltijden bereiden;

- Je hebt ervaring met het bestellen van F&B-artikelen;

- IT-kennis is een vereiste;

- Je bent flexibel inzetbaar, hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en woont in (de

regio van) Rotterdam;

- Kantoor is van 9:00 – 17:30 uur geopend. Flexibliliteit is mogelijk, maar altijd

afhankelijk van de planning van de DGA;

- Wanneer er een event is ben je bereid om een keer in het weekend te

werken;

- Avond werkzaamheden komen vaker voor, bijvoorbeeld een diner wanneer

de DGA in Nederland is;

- Je bent in het bezit van een rijbewijs;

- Je bent in het bezit van een BHV diploma of bereid deze te halen;

Het aanbod

- Prachtige monumentale werkomgeving voorzien van alle faciliteiten op een

geweldige locatie in Rotterdam;

- Zeer uitdagende en afwisselende baan, waarbij geen dag hetzelfde is;

- Vriendelijke en hartelijke collega’s, waar je altijd van op aan kunt;

- Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een

premievrij pensioen

- Salarisindicatie tussen de € 3000 - € 4500 o.b.v. 40-urige werkweek,

uiteraard afhankelijk van leeftijd en ervaring;

- Vakantiegeld, bonus/13de maand (afhankelijk van functioneren),

kilometervergoeding (indien bepaalde afstand);

- Auto van de zaak met tankpas. Er is een Biro beschikbaar voor benodigde

ritjes;

- Er is een laptop en telefoon ter beschikking;

- Werkkleding wordt gedragen en verstrekt;
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Solliciteren

Stuur een korte motivatiebrief + een recent CV naar info@maidathome.nl onder

vermelding van vacaturenummer WG2022.  Voor meer informatie of vragen kun je

mailen naar mevrouw Anoesjka Imambaks, anoesjka@maidathome.nl of 06

41521029

Over Maid at Home

Maid at Home is een opleidings- en bemiddelingsbureau voor professioneel

huishoudpersoneel in het hogere segment. We streven naar het selecteren en

opleiden van de beste inwonende en uitwonende o.a maids, housekeepers en

householdmanagers in Nederland en internationaal. Met een klein en toegewijd

team matchen we onze klanten met de perfecte kandidaten en zijn we trots en

tevreden met elke plaatsing. We hebben onze eigen Maid at Home Academy waar

we trainingen en coaching aanbieden. Tevens is onze oprichter, Anoesjka

Imambaks, docent aan de Internationale Butleracademy op he gebied van

housekeeping en schoonmaak. Maid at Home draagt   bij aan een duurzame

planeet door alleen milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare producten te

gebruiken en te promoten.
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