
 

 
 
 
 
 
 
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 bieden:  
Het Markering & Communicatie team, bestaande uit 2 adviseurs, heeft onder andere de taak om de 
online vindbaarheid van SGE te verbeteren. Dit willen we mede doen door het ontwerpen van een 
nieuwe website, de SEO te optimaliseren en door de inzet van social media. Vooral het ontwerpen van 
een nieuwe website is een omvangrijk project, waarbij we jouw kennis en ervaring goed kunnen 
gebruiken! Daarnaast kun je jouw creativiteit loslaten op het bedenken van content voor onze social 
media kanalen. Verder zet je jouw schrijftalent in voor het schrijven van nieuwsberichten voor de 
website en onze nieuwsbrieven. Naast het ondersteunen bij marketing- en communicatietaken is er 
ook voldoende ruimte voor eigen inbreng.  
 
Wat neem jij mee:  

• Je volgt momenteel een studie in de richting van marketing, communicatie en/of online 
marketing;  

• Je volgt de studie op hbo-niveau en zit in je 3e of 4e leerjaar;  

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse (en bij voorkeur ook Engelse taal), zowel in 
woord als geschrift; 

• Je bent sterk in het schrijven van teksten/vlotte pen; 

• Je bent bekend met diverse social media kanalen en weet deze op de juiste manier in te 
zetten; 

• Je hebt bij voorkeur ervaring met InDesign en bij voorkeur ook Illustrator en Photoshop; 

• Je hebt bij voorkeur kennis van websitebeheer / CMS; 

• Je hebt bij voorkeur kennis van SEO & Google Analytics; 

• Je bent een hands-on type, kunt snel schakelen en bent proactief.  
 
 
 

Bij SGE zijn wij op zoek naar een: 

Stagiair Marketing en Communicatie 
Fulltime, voor de periode van minimaal 6 maanden 



 

Laten we kennis maken: 
Voor verdere informatie over de vacature kun je contact opnemen Simone Middelhoven, adviseur 
Marketing & Communicatie op telefoonnummer 0614922442.  
 
Solliciteren?  
Heb je interesse in deze vacature dan kun je solliciteren de website www.sge.nl, klik op vacatures, 
button ‘solliciteren’. Je kunt je brief en cv digitaal versturen naar de afdeling HRM.  
  


