
 

  
 
 
 

Lead Project 
Coördinatie & 
Planning 
bij Brout 
 
Als Lead Project Coördinatie en 
Planning zorg jij er samen met de 
project coördinators voor dat alle 
trainingen en communicatie tijdig, 
soepel en correct verloopt. Je bent de 
onmisbare schakel in het operationele 
proces; tussen onze  
accountmanagers, trainers en klanten.  
Jij overtreft de verwachtingen! 
 
 
Dit ga je doen: 

- Je stuurt het team van Project coördinatie en planning aan en bent verantwoordelijk voor 
de grote maatwerktrajecten binnen Brout. 

- Je zorgt voor een efficiënt proces bij Project Coördinatie waarbij de klant centraal staat. 
- Je snapt wat de ultieme klantbeleving betekent en weet jouw visie door te voeren binnen 

jouw team. 
- Je bent het aanspreekpunt van onze klanten en medewerkers met betrekking tot projecten 

en planning.  
- Je zorgt voor overzicht in alle trainingen en projecten, zowel voor de trainers als voor het 

operationele team.  
- Je kunt je wegwijs maken in de uitdagingen van een snelgroeiend bedrijf. 
- Je beheert de relaties en afspraken met onze extern trainers. 
- Je zorgt voor een evenwichtige verdeling in werkzaamheden binnen het team. 
- Je zorgt ervoor dat trainers en coaches optimaal ingezet worden door middel van de 

trainings- en coachingsagenda.  
- Je zorgt er samen met je team voor dat alles met betrekking tot trainingen tot in de 

puntjes geregeld is, van het boeken van een locatie en regelen van catering tot het 
verzorgen van hand-outs, naamkaartjes en evaluaties. 

- Je zorgt dat alle financiële aspecten van de projecten bij iedereen bekend zijn, zodat 
klanten direct de juiste factuur ontvangen. Natuurlijk bewaak je hierbij ook de marge op 
het project. 
 

Je herkent je hierin: 
• Je hebt affiniteit met Persoonlijk Leiderschap en wilt het beste uit jezelf halen. 
• Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding. 
• Je bent 40 uur per week beschikbaar. 
• Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring, waarvan 2 jaar leidinggevende ervaring in een 

vergelijkbare functie. 
• 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. 
 


