
    

 
 
 
 
 
 
SGE is al 35 jaar actief in alle wijken van Eindhoven! Vanuit de gezondheidscentra werken 
huisartsenteams, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, apothekers (assistenten) en tandartsen 
(assistenten) aan de gezondheid en het welzijn van ruim 80.000 Eindhovenaren. Dit doen we in een 
breed netwerk van zorgspecialisten. Bij SGE kan een wijkbewoner erop vertrouwen dat we ons 
uiterste best doen voor zijn of haar gezondheid. Ook helpen wij bij het vinden van een route in het 
zorglandschap. Onze deur staat fysiek en digitaal open voor alle wijkbewoners, in elke fase van hun 
leven! 
 
De uitdagingen in de eerste lijn zijn groot en de focus is resultaatgericht. Wij vinden het echter van 
wezenlijk belang om aandacht te hebben voor hoe we samen tot deze resultaten komen. Onze 
kernwaarden zijn hierbij ons kompas: mensgericht, met elkaar en eigenaarschap. Samen met jou 
bouwen we heel graag verder aan een sterke bedrijfscultuur! Tegelijkertijd geef jij een boost aan je 
loopbaan en aan jouw persoonlijke ontwikkeling. 

 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste geneeskunde student die het leuk vindt om als bijbaan onze 
huisartsen te ondersteunen! Je doet leerzame praktijkervaring op en verdient ook nog eens een lekker 
zakcentje bij.  
 
Wat ga je doen?  
Je ondersteunt de huisartsen met triage en beoordeelt dossiers. Ook help je bij de verwerking van de 
administratieve taken. Wat dit allemaal inhoudt? Dat leggen we je graag uit!  In onderling overleg 
kijken we samen naar wat jij zou kunnen betekenen en hoe we je kunnen inzetten. 
 
Wat bieden wij jou? 

� Een salaris conform CAO Huisartsenzorg en een aantrekkelijk pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld en 6% eindejaarsuitkering;  

� Een leuk team waarin samenwerking met andere collega’s binnen het gezondheidscentrum 
hoog in het vaandel staat!  

 
Wat breng jij mee? 

� Je studeert geneeskunde en zit in het 4e, 5e of 6e leerjaar;   
� Je bent zowel patiëntgericht als resultaatgericht;  
� Je bent collegiaal, enthousiast, flexibel en initiatiefrijk;  
� Je kan snel en accuraat handelen;  
� Je bent daadkrachtig en proactief en je hebt overtuigingskracht; 
� Goede communicatieve en sociale vaardigheden, waarbij een goede beheersing van de 

Engelse taal extra fijn is.  
 
Laten we kennis maken: 

Voor inlichtingen over de vacature, of wil je graag een kijkje komen nemen, dan kun je contact 

opnemen met Marlies de Bakker, clustermanager, tel.nr. 06-46241093.  

 

Solliciteren: 

Raak jij al enthousiast? Als jij degene bent die wij zoeken, twijfel dan niet en 

solliciteer! 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’.  

 

Voor SGE zijn wij op zoek naar een: 

Geneeskunde student  
Dagen/uren in onderling overleg 


