
Posição de Mordomo/Governanta   

Estamos à procura de uma pessoa profissional e flexível, motivada e que possa fornecer um serviço de 
alta qualidade. 

Um ótimo salário está disponível para o candidato bem-sucedido, bem como desenvolvimento 
profissional contínuo para progressão na carreira. 

O candidato aprovado deve ter um nível médio de inglês para poder conversar com facilidade e receber 
bem as instruções do que precisa de ser feito como parte de suas tarefas diárias. 

 

Os deveres incluirão: 

 Limpeza diária do imóvel 
 Fazer as camas e garantir a limpeza geral de todos os móveis dentro da propriedade 
 Servir bebidas/alimentos aos residentes sempre que necessário 
 Fornecer bebidas para os convidados durante as reuniões 
 Organizar espaço para reuniões dentro da propriedade, conforme e quando solicitado 
 Preparar roupas diárias e providenciar lavagem/passagem de roupas 
 Passear com o cão e desempenhar quaisquer funções relacionadas com o bem-estar do cão 
 Encomendar alimentos / bebidas / serviços como e quando solicitado 
 Garantir que as instalações da propriedade estejam em boas condições de funcionamento todos 

os dias 
 Garantir que quaisquer problemas com as instalações sejam devidamente mantidos e corrigidos, 

se necessário 

Um mordomo deve atender o telefone residencial, cumprimentar os convidados na porta, auxiliar no 
planeamento de jantares, supervisionar a arrumação das mesas e servir bebidas e comida. Além disso, 
um mordomo pode ter responsabilidade sobre outros funcionários. Organizar e organizar o bom 
funcionamento da casa. 

Os deveres podem incluir, mas não estão limitados a, atender chamadas para o telefone residencial, 
cumprimentar os convidados na porta, jantares, supervisionar a arrumação da mesa e servir bebidas e 
comida, manter o guarda-roupa do diretor e muito mais. 

Uma das responsabilidades mais importantes é. Um mordomo deve auxiliar no planeamento de eventos 
e fazer serviços pessoais de manobrista, limpeza e manutenção. 

 

Por favor, envie seu currículo para LK@theresortgroupplc.com 


