
Householdmanager/ Private Maid (live-in) - Fulltime (40 uur), Amsterdam

Vacaturenummer KB0012021

Functie

Ben jij de ultieme ontzorger en heb je ervaring met housekeeping en hospitality?

Dan zijn we op zoek naar jou!

In deze functie als householdmanager voor een drukbezet gezin zal je allerlei

huishoudelijke zaken uitvoeren, regelen en organiseren.

Deze functie omschrijven we als een private maid/housekeeper, omdat het meer

omvat dan alleen het uitvoeren van de dagelijkse huishoudelijke taken. Je brengt

namelijk structuur aan in het leven van deze opdrachtgever.  Het gaat om het doen/

regelen van boodschappen, de schoonmaak van de gehele woning, wassen/strijken,

eventueel het bereiden van verse maaltijden, af en toe oppassen op de kinderen en

het inpakken van de koffers. Maar ook het regelen en organiseren, en waar mogelijk

het uitvoeren van administratieve taken behoren ook tot de werkzaamheden. Dit

gezin is ook vaak in het buitenland, dus ook het meereizen wanneer dit nodig is. zal

een onderdeel uitmaken van je werk.

Het gezin is woonachtig in Amsterdam, aan een van de prachtige grachten.

Het gezin heeft twee kinderen van 8 en 9 jaar. De zorg over de kinderen word gedeeld

via co-ouderschap. Ook hebben ze een hond.

Het betreft een live-in functie, wat inhoudt dat er een appartement met badkamer

beschikbaar wordt gesteld.

Gevraagd
We zoeken iemand die discreet is en servicegericht in kan werken in een veeleisende

omgeving. Eigenlijk een spin in het web die overzicht heeft, vooruitdenkt en ontzorgt.

- ervaring met het werken als PA, Maid, housekeeper of hospitality is een
vereiste

- werkdagen van maandag t/m zaterdag (werktijden zijn in overleg)
- je moet zowel Nederlands als Engels kunnen spreken
- startdatum is zo spoedig mogelijk



Competenties

Je bent discreet, heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zorgt dat zaken

geregeld worden.  Je hebt een proactieve en vooral enthousiaste mindset. Je bent

stressbestendig, kijkt niet op de klok en zal ook nooit zomaar weg gaan wanneer je

werk niet af is. Vooruitdenken, eigen initiatief nemen en daarnaar handelen is iets wat

je fijn vindt en graag doet. Aangezien je in deze positie een druk gezin zal ontzorgen,

is een gezonde levensstijl en enige affiniteit met dieren ook een groot voordeel.

Aanbod

Het salaris is uiteraard afhankelijk van je opleidingen en werkervaring. Op basis van

een fulltime functie (40 uur) ligt het salaris tussen 2000- 2500 euro netto per maand

en 8% vakantiegeld, inclusief eigen appartement met badkamer.

Solliciteren

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

vermelding van vacaturenummer KB0012021.  Voor meer informatie of vragen kun je

mailen naar mevrouw A. Imambaks, anoesjka@maidathome.nl, 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

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. 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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