
Housekeeper |live-out | 30 hours per week  | Amsterdam

ENGLISH (Dutch version, see below)

Do you have an eye for detail and do you have knowledge of cleaning? Do you
also want to work in a beautiful villa in a quiet area of   Amsterdam? Then we
are looking for you!

We are looking for a representative housekeeper for the household of a busy
entrepreneurial family.  The family is living in a villa of 1100 m2. There are 3 kids, a
Nanny, a chef and a housemanager (who also speaks Dutch).

Sense of service is just as important in this position as a keen eye for a clean and
freshly maintained penthouse.

In your position as a housekeeper, you do not hesitate to pick up, arrange and
organize all kinds of household matters.

Requested

- You are service-oriented and do so with passion;
- Representative and stress-resistant;
- Continuously providing a high level of service is a matter of course for you;
- Extensive and demonstrable experience in cleaning;
- The use of various cleaning agents and materials and how to apply them

holds no secrets for you;
- You are willing to follow an education or training in the field of

housekeeping and cleaning;
- Thanks to your alertness and eye for detail, you ensure that the villa (1100

M2) is clean at all times;
- Several years of experience in service and operation is an advantage, not a

must;
- English language mandatory  in word and writing
- Driving license and transport is not required. The villa is easily accessible by

public transport;
- You like to develop further in the field of hospitality;
- You are flexible and available 5 days a week, Monday to Friday between

10am and 5pm.
- You are living in (the region of) Amsterdam;
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The offer

- Beautiful working environment with all facilities at a great location in
Amsterdam;

- Very challenging and varied job, where no day is the same;
- Salary indication full-time (40 hours) is between 2700 - 3300 gross per

month, depending of course on age and experience;
- Start date is 8 March 2023

Apply

Send a short motivation letter + a recent CV to info@maidathome.nl stating
vacancy number WH2023. For more information or questions, please email Mrs
Anoesjka Imambaks, anoesjka@maidathome.nl or 06 41521029

Our background
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.

Maid at Home contributes to a sustainable planet by using and promoting
eco-friendly and biodegradable products only.

DUTCH

Heb je oog voor detail en heb je kennis van schoonmaken? Wil je daarnaast
werken in een prachtige villa in een rustige buurt van Amsterdam? 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.
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We zoeken een representatieve housekeeper voor het huishouden van een druk

ondernemersgezin. Gevoel voor dienstverlening staat in deze functie even hoog in

het vaandel als een scherp oog voor een schoon en de fris bijgehouden

penthouse.

In je functie als housekeeper schroom jij er niet voor om allerlei huishoudelijke zaken

op te pakken, te regelen en te organiseren.

Deze functie omvat dus meer dan alleen het uitvoeren van de dagelijkse

huishoudelijke taken. Je bent de ultieme ontzorger.  Het gaat om het doen/ regelen

van boodschappen, de schoonmaak van de gehele woning en eventueel het bereiden

van verse maaltijden. Maar ook het regelen en organiseren, en waar mogelijk het

uitvoeren van licht administratieve taken behoren ook tot de werkzaamheden.

Gevraagd

- Je bent dienstverlenend ingesteld en doet dat met passie;

- Representatief en stressbestendig;

- Continu 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;

- Je bent bereid een opleiding of training te volgen op het gebied van

housekeeping en schoonmaak;

- Dankzij jouw alertheid en oog voor detail zorg je ervoor dat villa ( 1100 M2) te

allen tijde spik en span is;

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

- Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift;

- Rijbewijs en vervoer is niet verplicht. De villa is prima met openbaar

vervoere te bereiken;

- Je ontwikkelt je graag verder op het gebied van hospitality;

- Je bent flexibel en bent 5 dagen per week beschikbaar, ma t/ vr tussen 10-17

uur.

- Woonachtig in (de regio van) Amsterdam;
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Het aanbod

- Het gezin bestaat uit 3 kinderen, een nanny, een chefkok en een house

manager (die tevens Nederlands spreekt).

- Prachtige  werkomgeving voorzien van alle faciliteiten op een geweldige

locatie in Amsterdam;

- Zeer uitdagende en afwisselende baan, waarbij geen dag hetzelfde is;

- Het gezin bestaat uit 3 kinderen, een nanny, een chefkok en een house

manager (die tevens Nederlands spreekt).

- Salarisindicatie fulltime (40 uur)  is het tussen de 2700 - 3300 bruto per

maand , uiteraard afhankelijk van leeftijd en ervaring;

- Startdatum is 8 Maart 2023

Solliciteren

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

vermelding van vacaturenummer WH2023.  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 het 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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