Housekeeper/ Private Maid - Full Time, uitwonend (40 uur) in Blaricum
Vacaturenummer DB2022 - see English text below-

Functie
Woon jij in de omgeving van Blaricum? Ben jij de ultieme ontzorger en heb je
minimaal 2 jaar ervaring met housekeeping, hospitality en schoonmaak in het luxe
segment? Dan zijn we op zoek naar jou!
Ben jij in topconditie en kan jij dit gezin een fijne woonomgeving bieden? Ben jij
iemand die altijd voor iedereen klaar staat? Die de boel draaiende weet te houden in
een huis vol dynamiek? Dan ben jij de aanvulling op het gezin die wij zoeken. In deze
functie run jij dit huishouden en zorg je samen voor dit sportieve ondernemers gezin
met 2 dochters van 6 en 9 jaar en hun hond. Je weet wat er speelt in hun leven en in
en rondom de woning, waarbij je verantwoordelijk bent voor de nodige structuur en
een prettige, gezonde en goed verzorgde woonomgeving.

Gevraagd
Naast gastvrouw, ben je een interieurverzorgster en huishoudelijke hulp in de
breedste zin van het woord met een grote liefde voor kinderen. Je bent een
zelfstandige duizendpoot, perfectionistisch met oog voor esthetiek en detail. Je kan
veel meer dan alleen goed schoonmaken. Het volledig overnemen van alle
huishoudelijke activiteiten of deze begeleiden of instrueren is voor jou geen probleem.
Je zorgt voor dit gezin, voor de nodige boodschappen, gezonde maaltijden en bent
verantwoordelijk voor de toegewezen uitgaven.
Je organiseert ontvangsten & etentjes, fungeert incidenteel als chauffeur en begeleidt
activiteiten binnens- en buitenshuis. Je bent flexibel beschikbaar om iedere dag
(maandag t/m vrijdag vanaf 8:30 tot 17:30 uur) te werken en incidenteel in het
weekend. Verder geef je ondersteuning bij wat lichte administratieve
werkzaamheden, het bijhouden van een planning, het maken van afspraken met
leveranciers tav onderhoud en de tuin. Het gezin heeft ook nog een huidhoudelijk
hulp in dienst, waarmee je zal moeten samenwerken en die jij zal moeten aansturen.
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Hoofdtaken:

●

Organiseren van een privé huishouden en het uitvoeren van huishoudelijke
taken

●

Schoonmaken, strijken en wassen en het managen van de huishoudelijke hulp

●

Boodschappen en het bereiden van maaltijden met verse producten

●

Afspraken met met leveranciers, het bijhouden van de huishoudelijk planning

●

De tuin (laten) onderhouden en gebruiks klaar maken

●

Voorraden op peil houden

Persoonlijkheidstype
●

Je hebt een klantgerichte houding en een hoog gevoel voor dienstbaarheid

● Je bent discreet, zorgvuldig, attent en betrokken, rekening houden met en
respect hebben voor de privé omgeving is voor jou een vanzelfsprekendheid

●

Je kunt zelfstandig werken en hebt een hands-on mentaliteit

● je bent sportief en rookt niet
Kennis en vaardigheden
● Je hebt een mbo/hbo werk- en denkniveau
● Minimaal 2 referenties en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
● Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie of hospitality
● Je kan goed koken met verse producten
●

Je hebt kennis van huishoudhygiëne en schoonmaakmethodieken

●

Je bent flexibel inzetbaar

● Je bent in bezit van een rijbewijs en woont in een straal van 30 minuten
● Je beheerst de basis computervaardigheden
● Nederlandse taal is een must
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Aanbod
Een zelfstandige functie met ruimte voor eigen initiatief. Het is een zeer afwisselende
functie . Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gezin is ook bereid
een auto ter beschikking te stellen. Het salaris is uiteraard afhankelijk van je opleiding
en werkervaring.
Op basis van een fulltime functie (40 uur) ligt het salaris tussen € 2700 - 3500 euro
bruto per maand, inclusief pensioen en 8% vakantiegeld en 24 vakantiedagen.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving en ben je op zoek naar een baan
waarin je onmisbaar bent? Stuur dan je motivatiebrief en c.v. naar Anoesjka
Imambaks, Anoesjka@maidathome.nl of bel voor meer informatie 0641521029

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
household managers 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 ( ism
met The International Butler Academy) waar we trainingen en coaching aanbieden.
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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Housekeeper/Private Maid - Full Time (40 hours) , Live-out in Blaricum
Our client with a large residence in Blaricum is looking for an experienced Live-out
housekeeper/ private maid.
The family is very entrepreneurial-minded: 2 adults and 2 children (6 and 9 years old)
and their dog.
The house and real estate is located in Blaricum and is approximately 1000 m2 and
has a very luxurious interior and high-quality finish.
Duties and Responsibilities include:
●

Ensuring that the household of this family is running smoothly

●

Ensuring that the house is maintained to the highest possible standards when
it comes to cleaning, ironing, laundry bedding, and organizing closets.

●

Keeping inventory: groceries shopping, organizing, and occasionally preparing
food (lunch and dinner)

●

administration: making appointments with contractors etc.

Workdays and work hours are Monday until Friday from 08:30 - 17:30 PM.
Skills and Competencies
●

Experience in housekeeping (good cleaning), working in hospitality and
working in luxury private homes.

●

Ability to work independently and autonomously but also able to take direction

●

Experience of working in a fast-paced environment

●

Ability to anticipate others' wishes and adapt accordingly

●

A driver’s license is mandatory

The salary range is based on experience and education and is between € 2700 - 3500
(Gross) per month, and 8% holiday pay.
Starting date is the end of July 2022.
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Apply
Send a short motivation letter + a recent CV to info@maidathome.nl, stating vacancy
number DB2022. For more information or questions, please email Ms A. Imambaks,
anoesjka@maidathome.nl

About Maid at Home
Maid at Home is a dedicated private household staffing agency. Discretion, reliability,
and experience are of great importance. We strive to select the best private maids,
housekeepers, and assistants. Our clients typically have luxury homes and travel
extensively – we understand what their lifestyles require from staff.
With a small dedicated team, we are committed to matching our clients to the perfect
candidates – we take pride and satisfaction in every placement.
We have our own Maid at Home Academy, where we offer training and coaching
because we believe that working as a maid is a profession to be proud of. We have a
collaboration with the International Butler Academy, where I’m also a teacher in the
field of housekeeping.
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