
Housekeeper/ Private Maid - Full Time (40 uur)  in Goirle (Noord Babant)

Vacaturenummer TC2022

Functie

Woon jij in de omgeving van Goirle? Ben jij de ultieme ontzorger en heb je minimaal 3

jaar ervaring met housekeeping en schoonmaak in het luxe segment? Dan zijn we op

zoek naar jou!

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 ondernemers gezin met 3 kinderen (2, 4 en 7

jaar).  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, fungeert incidenteel als chauffeur en begeleidt

activiteiten binnens- en buitenshuis, zoals zwemles en pianoles. Je bent beschikbaar

om iedere dag (maandag t/m vrijdag)  te werken van 9 uur tot 17:30 uur. Verder geef je

ondersteuning bij wat lichte administratieve werkzaamheden, het bijhouden van een

planning, een huishoudelijke agenda en bij het maken van afspraken.

Hoofdtaken:

● Organiseren van een privé huishouden
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● Schoonmaken, strijken en wassen

● Koken met verse producten

● De tuin (laten) onderhouden en gebruik klaar maken

● Huishoudelijke taken uitvoeren

● 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

● Jij 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 van

Goirle

● Je beheerst de basis computervaardigheden

● Nederlandse taal is een must

Aanbod

Een zelfstandige functie met ruimte voor eigen initiatief. Het is een zeer afwisselende

functie . Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het salaris is uiteraard

afhankelijk van je opleiding en werkervaring.
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Op basis van een fulltime functie (40 uur) ligt het salaris tussen € 2700 - 3000 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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