PLTS GROUP B.V. zoekt voor het gezin van haar
directie in Amstelveen Noord een leuke enthousiaste
NANNY / Oppas.
Door het drukke bestaan van de ouders (beiden ondernemer in de health- & fitness
branche), zoeken zij een open, pro-actieve en zelfverzekerde nanny / oppas met een
flexibele instelling en een passie voor kinderen.
Je voornaamste taak is de zorg voor hun jongste dochter van 5. Een enthousiast, actief,
nieuwsgierig en lief meisje. Zij heeft de afgelopen jaren een aantal Engelstalige Au Pairs
gehad, dus ze spreekt vloeiend Engels. Dat willen ze graag in stand houden, daarom is
goede beheersing en gebruik van de Engelse taal een grote pré. Daarnaast heeft het gezin
een dochter van 15, die behoeft uiteraard niet veel zorg, wel aandacht en gezelligheid.
Huis
Ook zorg je voor het huis van het gezin. Denk aan boodschappen doen, een stofzuiger
door het huis, de keuken opruimen en koken. Je werkt voornamelijk op werkdagen en
soms in het weekend ’s avonds. Je biedt de kinderen een stimulerende vertrouwde maar
zeker ook een gezellige omgeving waarin de kinderen zich echt thuis voelen.
Een voorbeeld werkdag:
13:30 start je met boodschappen doen, het avondeten alvast voorbereiden en de
woonkamer opruimen om daarna de 5-jarige van school te halen (5 minuten van huis).
Wellicht heeft ze een playdate of heb je iets leuks verzonnen om te doen. Op sommige
dagen sport ze ook (ballet en gym). Je zorgt voor een gezond en lekker tussendoortje en
een fijne middag.

De ouders komen meestal rond 18:00 thuis, je zorgt dat het gezin dan gezond en lekker
kan gaan eten. Jouw werkdag zit erop. Het gebeurt wel eens dat de ouders wat later thuis
zijn, jij zorgt dan dat de kinderen alvast kunnen eten, als je dan zelf mee wilt eten kan dat
uiteraard ook.
In totaal beslaat deze functie ongeveer 25 uur per week en is redelijk stabiel qua schema.
De ouders weten ruim een week van tevoren wanneer er events of buitenlandse trips zijn.
Je bent:
- Flexibel
- Discreet & loyaal
- Ondernemend & creatief
- Zorgzaam & liefdevol
- Fluent in English
Je hebt:
- Uitstekende communicatieve- en sociale vaardigheden
- Skills en interesse op het gebied van lekker en gezond koken
- Positieve energie

Arbeidsvoorwaarden:
- Marktconform salaris bruto tussen € 2.200 en € 2.500 (op basis van 40 uur)
- Contract voor minimaal 1 jaar, maar liefst langer
- Vaak vrij tijdens schoolvakanties
- Start in januari '19
Interesse?
Herken je jezelf in het bovenstaande profiel en kan je niet wachten om kennis te maken,
stuur een (korte en relevante) CV en/of een spontaan filmpje naar jet@plts.nl.

