
 

 
 
 

DTP bij Brout 
 
Word jij blij van mooie vormgeving? 
Kun je goed werken met een 
bestaande huisstijl? En vind je het een 
toffe uitdaging om Brout écht neer te 
zetten? Dan zoeken we jou! Als DTP’er 
zorg je ervoor dat ons merk eenduidig 
en sterk terugkomt in alles wat we 
doen. 
 
 
Jij 
Je bent een echte uitvoerder. Wij 
roepen, jij maakt! Jouw hoofdtaak is de 
opmaak van onze communicatiemiddelen 
zoals brochures, werkboeken voor trainingen, posters, banners en infographics. Daarnaast houd je 
onze website up-to-date. Je beheert en bewaakt onze huisstijl en ontwikkelt en vult onze 
beeldbank. Ook bedenk en creëer je content voor online en offline doeleinden. Daarvoor werk je 
nauw samen met een communicatieadviseur en een creatieve conceptdenker. Je bent sterk in 
plannen, zelfstandig en initiatiefrijk. Als DTP’er speel je een cruciale rol in het binden, boeien en 
aantrekken van iedereen die met Brout in aanraking komt. 
 
Je herkent je hierin: 

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. 
• Je hebt aantoonbare ervaring met Indesign, Illustrator & Photoshop. 
• Je hebt aantoonbare ervaring met de ontwikkeling van digitale communicatiemiddelen. 
• Je hebt aantoonbare ervaring met Webdesign (WordPress). 
• Je bent oplossingsgericht, zelfstandig en nauwkeurig. 
• Je hebt interesse in print én webdesign. 
• Je hebt affiniteit met leiderschap, coaching en groei van mensen binnen organisaties. 

 
Wij 
Going Brout betekent kiezen voor professioneel met een rebels randje en altijd op zoek naar goud. 
We begeleiden organisaties in het (terug)nemen van de regie. We creëren ontwikkelprogramma’s 
voor (grote) organisaties, bieden vaste programma’s en geven coaching en training voor elke functie 
en op elk niveau: individu, teams en organisaties. Met een team van ruim 25 collega’s lopen we 
voorop in de ontwikkelingen op trainingsgebied. Of je nu op locatie werkt, thuis of bij ons House of 
Brout in Breukelen: je bent onderdeel van het team. Brout is caring, daring en playful. 
Confronterend als het moet, luchtig als het kan. We bring out your best. 
 
Je kunt rekenen op: 

• Je komt terecht in een inspirerende en dynamische omgeving. 
• We bieden versnelde persoonlijke groei. 
• We bieden een aantrekkelijk vergoedingspakket met een contract voor 20 uur per week. 
• Je stapt in een warm bad van betrokken collega’s. 
• Je kijkt elke dag uit op de Vecht in ons House of Brout in Breukelen. 
• Je bent altijd welkom bij House of Brout maar kunt ook af en toe lekker thuis werken. 
• Je leert elke dag en we maken je meer dan verantwoordelijk! 

 
Ready to go Brout? 
Mail je cv en motivatie naar hello@brout.nl. 

https://www.brout.nl/contact/

