
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SGE is al 35 jaar actief in alle wijken van Eindhoven. Vanuit 11 gezondheidscentra werken 
apothekers, huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, tandartsen en een breed netwerk van 
zorgspecialisten aan de gezondheid en het welzijn van ruim 80.000 Eindhovenaren. Bij SGE kan een 
wijkbewoner erop vertrouwen dat we ons uiterste best doen zijn gezondheid te bewaken en waar 
nodig te verbeteren. Ook helpen wij mensen op weg hun route te vinden in het zorglandschap. Onze 
deur staat open voor alle wijkbewoners, in elke fase van hun leven.  
 

 
 
 
 
 
 
Wat ga je doen: 

Het apotheekbedrijf van SGE is georganiseerd naar een toekomstbestendige, innovatieve en 
vernieuwende organisatie. In onze centrale SGE apotheek wordt de medicatie klaargemaakt voor de 
zorglocaties in de gezondheidscentra van de SGE.  
Binnen SGE werken zorg- en logistieke apothekers nauw samen met artsen om ervoor te zorgen dat 
de logistieke en zorgprocessen goed op elkaar aansluiten zodat onze dienstverlening optimaal 
aansluit bij de behoefte van onze patiënten / klanten.  
Samen met het logistieke team apothekers geef je leiding aan het team op onze centrale locatie. 
Daarnaast maak je deel uit van het discipline overleg apothekers en ben je medeverantwoordelijk  
voor het ontwikkelen van beleid (strategisch/tactisch) en zorgt voor het vertalen hiervan naar 
(overkoepelende) operationele maatregelen.  
 
Wij bieden:  

 De mogelijkheid als opleidingsplaats tot openbare apotheker specialist met voldoende tijd om 
aan je opleiding te werken; 

 Een werkplek met voldoende mogelijkheden om je professioneel te ontwikkelen; 

 Een werkplek in een innovatieve apotheek-organisatie met 5 zorglocaties in een heel divers 

en gezellig team van apothekers, apothekersassistenten en apotheekmedewerkers;  

 De discipline apothekers kent binnen SGE een zeer grote mate van vrijheid en 

verantwoordelijkheid om de organisatiedoelen vast te stellen c.q. de weg waarlangs deze te 

bereiken; 

 Een aanstelling voor de duur van de opleiding. Na het eerste oriëntatiejaar wordt op basis van 

een gezamenlijke evaluatie besloten of de opleiding wordt gecontinueerd; 

 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;  

Voor SGE apotheek B.V. zijn wij op zoek naar een: 

Apotheker (in opleiding tot Openbaar 
Apotheker Specialist) 

Voor 24-38 uur per week 



   

 Salarisrange conform VZA salaristabel: 2950,- (start) bij 38/wk, ex 8% vak.geld en ex te 

verdienen resultaatsbeloning;  

 Opname in het Pensioenfonds voor Apothekers (1/3-2/3 verdeling tussen wn-wg). 
 
Wij zoeken een collega met:  

 (Bijna) voltooide universitaire master farmacie; 

 Affiniteit met ICT toepassingen; 

 Een interesse en focus in/op zorg heeft en gaat bijdragen aan de implementatie en uitbouw 
van m.n. de  logistieke activiteiten; 

 De plek in het primaire proces en de interactie met de patiënt opzoekt en juist daarin de 
arbeidssatisfactie ervaart;  

 Een echte aanpakker is die resultaten boekt alsmede een teamplayer is;  

 De farmaceutische partner van de huisartsen en hun medewerkers is; 

 Goede communicatieve vaardigheden heeft alsmede ondernemend en flexibel is; 

 Stressbestendig is en weet de juiste prioriteiten te stellen; 

 Positief en kritisch is en zelfreflectie heeft. 
 
SGE Apotheken: 
De SGE Apotheken zijn de afgelopen jaren bezig geweest met een intensief verandertraject, waarbij 

de werkzaamheden van de back- en frontoffice gescheiden zijn. In onze 5 Zorgapotheken is een top-

200 van medicijnen aanwezig voor met name de eerste uitgiftes. Farmaceutische zorg wordt in nauwe 

afstemming met de huisartsen geleverd en waar mogelijk worden innovatieve instrumenten als 

KIJKgesprek ingezet. De logistieke handelingen zijn gecentraliseerd in een centrale apotheek voor 

logistiek, waar de receptverwerking, voorraadbewaking, distributie, etc. plaats vindt. Op deze manier 

zijn onze apotheken klaar voor de toekomst en zijn het plekken waar zorg wordt geleverd, los van het 

doosje.  

SGE heeft als stichting geen winstoogmerk. 

 

Laten we kennis maken: 
Voor verdere informatie over de inhoud van de functie en de vacature kun je contact opnemen met 
Dhr. W.J.M. Pim Poels, manager apotheken 06-21153062.  
 
Solliciteren:  
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV kunnen gericht worden aan Denise Tekath, HRM 
adviseur. De sollicitatie kan digitaal verstuurd worden via www.sge.nl, klik op ‘Werken bij SGE’ > 
‘Solliciteren’. 

 
 
 
 
 

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid 
gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.  

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

 

http://www.sge.nl/

