
 

  
 
 
 

Project Coördinator 
bij Brout 
 
Kun jij goed plannen en organiseren? 
Vind jij het leuk om álles van a tot z te 
regelen? Ben je zelfstandig, proactief 
en heb je oog voor detail? Dan zoeken 
wij jou! Als project coördinator ga je 
werken in het Operationeel Team. 
Hierin ben je de onmisbare schakel 
tussen onze accountmanagers, trainers 
en klanten. 
 
 
Jij 
Eindelijk, die deal is rond! Nu start jouw werk. Als project coördinator zorg je ervoor dat al onze 
activiteiten tot in de puntjes geregeld zijn. Van het boeken van een locatie en regelen van catering 
tot het verzorgen van hand-outs of naamkaartjes... Jij regelt het en maakt de draaiboeken. Zo zorg 
je ervoor dat alles op de dag van de training soepel verloopt. In je werk heb je contact met de 
opdrachtgever om de wensen uit te vragen. Met jouw excellente gastvrijheid en proactieve houding 
zorg je ervoor dat de verwachtingen overtroffen worden. Na de training verzorg jij een optimale 
administratieve afhandeling en verstuur je evaluaties. Zo maak jij onze klantbeleving steeds beter! 
 
Je herkent je hierin: 

• Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding. 
• Je bent 40 uur per week beschikbaar. 
• Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring, bijvoorbeeld als intercedent, event manager, 

personeelsplanner of in de ondersteuning van management. 
• Je bent zelfstandig en werkt graag met een grote mate van vrijheid. 
• Je kunt goed vooruitplannen, coördineren en prioriteren. 
• Je bent communicatief sterk en overtuigt op inhoud en persoonlijke charme. 
• Je bent ondernemend en kunt goed problemen oplossen. 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 
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: 

• Een enthousiast en hecht team met ambitieuze professionals; 
• Veel mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen; 
• Goede arbeidsvoorwaarden; 
• Marktconform salaris. 

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

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

