Housekeeper/ Private Maid - Part-Time (32 uur), Live-out in Amsterdam
Vacaturenummer ML2022
-

See English text below

Functie
Woon jij in Amsterdam? Heb je ervaring met housekeeping en schoonmaak in het
luxe segment? Dan zijn we op zoek naar jou!
In deze functie als housekeeper voor een drukbezet ondernemersgezin schroom jij er
niet voor om allerlei huishoudelijke zaken op te pakken, te regelen en te organiseren.
Deze functie omvat meer dan alleen het uitvoeren van de dagelijkse huishoudelijke
taken.

Gevraagd
Werkervaring in de housekeeping en/of hospitality is belangrijk. We zoeken iemand
die discreet is en servicegericht in kan werken in een veeleisende omgeving. Eigenlijk
een spin in het web die overzicht heeft, vooruit denkt en ontzorgt. Het spreken van
engels is een belangrijke voorwaarde.
Het gaat om het schoonmaken van de gehele woning, inclusief de bedden opmaken,
strijken, wassen, opbergen van de strijk-en wasgoed en organiseren van de
kledingkasten. Daarnaast ook het opbergen en organiseren van de boodschappen en
het maken van lunch en avondeten voor de jongste kinderen.
Het gaat om een part-ltime functie van 32 uur per week, Werkdagen zijn
maandag, woesndag, donderdag en vrijdag van 9 - 14.30 uur.
De woning is gelegen in Amsterdam (Keizersgracht), bestaat uit 2 verdiepingen en
heeft een oppervlakte van ongeveer 500 m2 en heeft een zeer luxe interieur en
hoogwaardige afwerking. Er is tevens een tweede woning in Heemskerk. Het gezin
bestaat uit een 2 volwassenen en een kind (2 jaar) en een hond (Teckel).
De startdatum is zo spoedig mogelijk.

Competenties
Je bent discreet, heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zorgt dat zaken
geregeld worden. 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 opleiding en werkervaring. Op basis van een
fulltime functie (40 uur) ligt het salaris tussen € 2700 - 3000 euro bruto per maand en
8% vakantiegeld.

Solliciteren
Stuur een korte motivatiebrief + een recent CV naar info@maidathome.nl onder
vermelding van vacaturenummer MF2021. Voor meer informatie of vragen kun je
mailen naar mevrouw A. Imambaks, anoesjka@maidathome.nl

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.

Housekeeper/Private Maid - Part-Time (32 hours), Live-out in Amsterdam
Our client lives in a large residence in Amsterdam (Keizersgracht) and has a second
house in Heemskerk is looking for an experienced and confident Live-out
housekeeper/ private maid.
The family is very entrepreneurial-minded: 2 adults a child (2 years) and a dog (Teckel).
The house is located in Amsterdam and is approximately 500 m2 and has a very
luxurious interior and high-quality finish.
Duties and Responsibilities include:
●

Ensuring that the household of this family is running smoothly

●

Ensuring that the house is maintained to the highest possible standards when
it comes to cleaning, ironing, laundry bedding, and organizing closets.

●

Keeping inventory: groceries shopping, organizing, and occasionally preparing
food (lunch and dinner).

Workdays and work hours are Monday, Wednesday, Thursday and Friday from 09:00 02:30 PM.
Skills and Competencies
●

Experience in housekeeping (good cleaning), working in hospitality, and
working in luxury private homes.

●

Ability to work independently and autonomously but also able to take
direction

●

Experience of working in a fast-paced environment

●

Ability to anticipate others' wishes and adapt accordingly

The salary range is based on experience and education and is between € 2700 - 3000
(based on 40 hours, gross) per month, and 8% holiday pay.
Starting date is as soon as possible.
Apply
Send a short motivation letter + a recent CV to info@maidathome.nl, stating vacancy
number MF2021. For more information or questions, please email Ms A. Imambaks,
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.

