Housekeeper | 40 uur per week | Rotterdam
Heb je oog voor detail en heb je kennis van schoonmaken? Wil je daarnaast
werken op een unieke locatie in Rotterdam? 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 representatieve
housekeeper. Buiten de standaard schoonmaakwerkzaamheden die in het pand
worden verricht, is aan het takenpakket onder andere het serveren van drankjes
voor de board en haar gasten toegevoegd, maar ook de inkoop en inventarisatie
van de door u benodigde materialen. Onder leiding van de Butler werkt u voor de
board en zijn family office in een zeer exclusieve omgeving. Gevoel voor
dienstverlening staat in deze functie even hoog in het vaandel als een scherp
oog voor een schoon en de fris bijgehouden kantoorvilla. Je bent tevens de
rechterhand van de butler, ondersteunt hem waar gewenst en neemt bij zijn
afwezigheid diverse taken van hem over.
Gevraagd
-

Je bent dienstverlenend ingesteld en doet dat met passie;

-

Representatief en stressbestendig;

-

Continue een hoog niveau dienstverlening leveren is voor jou
vanzelfsprekend;

-

Ruime en aantoonbare ervaring in de schoonmaak;

-

Gebruik van diverse schoonmaakmiddelen- en materialen en hoe deze toe
te passen kent voor u geen geheimen;

-

Dankzij jouw alertheid en oog voor detail zorg je ervoor dat het pand te
allen tijde spik en span is.

-

Diverse jaren ervaring in service en bediening is een pré, geen must;

-

Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
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-

Je ontwikkelt zich graag verder op het gebied van hospitality en staat daar
voor open;

-

In staat een lichte (lunch) maaltijden te bereiden;

-

Je bent in het bezit van een rijbewijs;

-

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

-

Je bent flexibel in alle opzichten, bent 5 dagen per week beschikbaar van
08.00 tot 16.30 uur (kantoor is geopend van 9:00 – 17:30 uur geopend) en bij
speciale gelegenheden ook in de avond en in het weekend inzetbaar;

-

Woonachtig in (de regio van) Rotterdam;

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 € 2700 - € 3500 o.b.v. 40-urige werkweek,
uiteraard afhankelijk van leeftijd en ervaring;

-

Naast dit marktconforme salaris krijg je ook vakantiegeld, bonus/13de
maand (afhankelijk van functioneren), kilometervergoeding (indien
bepaalde afstand);

-

Er is een Biro beschikbaar voor benodigde ritjes;

-

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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