
Housekeeper/ Private Maid - 12 uur per week, Live-out in Amsterdam

Vacaturenummer FH2022

- See English text at the end

Functie

Woon jij in Amsterdam? Ben jij de ultieme ontzorger en heb je minimaal 2 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. Je weet wat er speelt in ons

leven en in en rondom de woning, waarbij je verantwoordelijk bent voor de nodige

structuur en een prettige, gezonde en goed verzorgde woonomgeving.

Gevraagd

Een huishoudelijke hulp in de breedste zin van het woord.  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

voor de nodige boodschappen, gezonde maaltijden, bestelt producten en bent

verantwoordelijk voor de toegewezen uitgaven. Verder geef je ondersteuning bij wat

lichte administratieve werkzaamheden, het bijhouden van een planning, een

huishoudelijke agenda en bij het maken van afspraken.

De gehele woning is ongeveer  220 m2 en heeft een luxe interieur en hoogwaardige

afwerking.

De woning bestaat uit 3 verdiepingen, 2 badkamers (2e badkamer met wasmachine),

kinderkamer, ouderslaapkamer met inloopkast, zolder/vliering met en werkkamer. De

tuin is 75 m2, heeft een trampoline en gras (wat gemaaid zal moeten worden).

De gevraagde werkdagen zijn in overleg, maar het liefst 3 ochtenden per week.
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Hoofdtaken:

● Organiseren van een privé huishouden

● Schoonmaken, kokek, vouwen en strijken

● Voorraden op peil houden

Competenties

● 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

● Minimaal 2 referenties en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

● Minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie of hospitality

● Je kan goed koken

● Je hebt kennis van huishoudhygiëne en schoonmaakmethodieken

● Je bent flexibel inzetbaar

● Een rijbewijs is handig niet noodzakelijk. Er is een elec. bakfiets

● Je beheerst de basis computervaardigheden

● Nederlandse taal is geen must, indien je de Engelse taal goed beheerst

Aanbod

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

functie . Je zal worden betaald via een contract volgens de Regeling ‘ Dienstverlening

aan Huis’ en je krijgt een uurloon tussen de €20- €25 euro per uur, incl. vakantiegeld.
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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.

Wanted: experienced Housekeeper/ private maid -  12 hours per week

Do you live in Amsterdam?  Are you the ultimate caretaker and do you have at least 2
years of experience with housekeeping and cleaning in the luxury segment? Then we
are looking for you!

Wanted

Are you someone who is always ready to help and assist others? Who manages to

keep things going in a house full of dynamics? You are responsible for the necessary

structure and a pleasant, healthy, and well-kept living environment. You are an

independent perfectionist with an eye for aesthetics and detail. You can do much

more than just keep the house clean, taking over all household activities or

supervising or instructing them is no problem for you. You also provide support with

some light administrative work, keeping a schedule and a household agenda.
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The entire house is approximately 220 m2 and has a luxurious interior and

high-quality finish. The house consists of 3 floors, 2 bathrooms (2nd bathroom with

washing machine), children's room, master bedroom with walk-in closet, attic/loft

with an office. The garden is 75 m2, has a trampoline and grass (which will have to be

mowed). The requested working days are in consultation, but preferably 3 mornings a

week.

Main tasks:

● Organizing a private household

● Cooking, cleaning, and ironing

Personality type

● You have a customer-oriented attitude and a high sense of service

● You are discreet, careful, thoughtful, and involved

● Respecting personal space is a matter of course for you

● You can work independently and have a hands-on mentality

● You don't smoke

Skillset

● Minimum of 2 references and Certificate of Good Conduct (VOG)

● Minimum 2 years work experience in a similar position or hospitality

● You are a good cook

● You have knowledge of household hygiene and cleaning methods

● You are flexible with working hours

● A driver's license is nog mandatory, there is an elec. bike available

● You master the basic computer skills

● Dutch language is not a must if you master the English language
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Offer

The salary range is based on experience and education.  The contract will be made

according to ‘ Regeling dienstverlening aan huis’, which means it’s a private contract

between you and the family with an hourly pay between €20 - €25 euro per hour.

Apply

Do you recognize yourself in the description above and are you looking for a job where

you are indispensable? Send your motivation letter and c.v. to Anoesjka Imambaks at

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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