Vacature
C-level
leiderschapstrainer
Het gedrag van een organisatie is een reflectie van
het gedrag van de directie, en dat weet jij. Ga je ‘aan’
op beweging creëeren binnen het gedrag van de
toplaag van organisaties? Durf jij te confronteren,
inspireren en motiveren, natuurlijk altijd met respect
en doelgericht? Dan ga jij het bij Brout naar je zin
hebben! Als Senior Brout Trainer committeer jij je aan
het beste in organisaties naar boven halen door de
effectiviteit van directies te vergroten op het gebied
van gedrag.
Jij
Jouw missie is om leiders te creëeren die vanuit integriteit en authenticiteit een organisatie
neerzetten. Als trainer ga jij je bij Brout voornamelijk bezig houden met het geven van trainingen
op het gebied van Leiderschap. Dit gaat over leiderschapstrainingen op C-level bij onze klanten.
Jij weet precies hoe de dynamiek op dit niveau werkt en kan mee praten over het aansturen van
een organisatie, verandermanagement en effectief leiderschap. Je bouwt mee aan nieuwe
programma’s hiervoor, onderhoudt contact met klanten en ontdekt nieuwe wegen om te
bewandelen. Met elkaar maken we impact!
Je herkent je hierin:
•

Sterk ervaren in het trainen van gedrag op C-level(+7 jr);

•

Thuis in verandermanagement en borgen van organisatiecultuur;

•

Je wilt graag (weer) onderdeel zijn van een organisatie en warm team;

•

Je leeft (persoonlijk) leiderschap;

•

Je durft te confronteren en haalt ‘dat wat niet gezegd wordt’ naar boven;

•

Je bent ondernemend, hebt lef en durft jezelf kwetsbaar op te stellen;

Vacature
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 omgeving waar jij je creativiteit in kwijt kunt;

•

Een omgeving waar je geïnspireerd wordt door collega’s met een enthousiast en hecht team;

•

Een uitdagende en afwisselende baan in een snelgroeiende ambitieuze organisatie;

•

Veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en een goed salaris

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

