
 

 
 
 
 
 
SGE is al bijna 40 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. 
 

 
Wil jij de opleiding ‘Praktijkondersteuner Somatiek in de Huisartsenpraktijk’ gaan volgen? En ben je op 

zoek naar een stageplaats? Dan heeft SGE misschien mogelijkheden voor jou! 

 
Wat houdt stagelopen bij SGE in? 
Jaarlijks stellen we twee stageplaatsen voor stagiairs POH-S beschikbaar. De stages starten, 

afhankelijk van de start van de opleiding, in februari/maart en augustus/september. Je loopt 

gedurende 12 maanden wekelijks 8 uur stage verdeeld over twee gezondheidscentra in Eindhoven. 

Als stagiair maak je onderdeel uit van een team en werk je samen met onze collega’s die allemaal een 

kei in hun vak zijn en waarvan je veel kunt leren. 

 

Wij vinden het belangrijk dat je digitaal vaardig bent en dat je openstaat om mee uitvoering te geven 

aan de nieuwe programma’s met digitale zorg, e-consulten en beeldbellen.  

 
Stagebegeleiding 
De stagebegeleiding vindt plaats door een of meerdere stagebegeleiders van SGE. De stage volgt het 

opleidingsprogramma van de hogeschool en wordt afgesloten met een evaluatie. Uiteraard is er 

tijdens de hele stageperiode volop ruimte voor wederzijdse terugkoppeling tussen stagiair en 

stagebegeleider en voor contacten met de coach van de Hogeschool.  

 
Stagevergoeding 
Het betreft een stage met stagevergoeding van €100,- per maand conform CAO Huisartsenzorg artikel 

6.13. 

 
SGE Tongelre: 
SGE Tongelre is een klein gezondheidscentrum waar ook verschillende paramedische disciplines zijn 

vertegenwoordigd. Onze NHG geaccrediteerde praktijk is gevestigd in een dorpse buurt in Eindhoven 

met veel sociale cohesie en ligt naast het Wasven, een stukje natuur in Eindhoven. 

 

 

Voor SGE de Akkers/Tongelre zijn wij per februari 2022 op zoek naar een: 

Stagiair praktijkondersteuner somatiek 
8 uur per week  



 

Wij vormen een klein hecht team met een informele werksfeer, een open communicatie en korte lijnen. 

De praktijk is goed georganiseerd met EHealth, ketenzorg voor hart- en vaatziekten, diabetes, COPD, 

ouderenzorg en (jeugd-)GGZ. We zijn een opleidingspraktijk voor aios, assistenten en 

praktijkondersteuners. 

 
SGE de Akkers: 
Bij SGE De Akkers staat de dagelijkse patiëntenzorg op de eerste plaats. Naast de kern-disciplines 

huisartsen en fysiotherapie zijn er nog enkele andere disciplines in het centrum gehuisvest, zoals een 

medipunt apotheek, diëtetiek en een prikpost. Dichtbij, laagdrempelig en persoonlijk; dat is 

eerstelijnszorg volgens SGE. Achter de schermen wordt het centrum ondersteund op het gebied van 

o.a. HR, financiën en communicatie door ons team op het bedrijfsbureau.  

 
Meer informatie: 
Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling HRM op telefoonnummer 040- 711 6040 of per 

e-mail werken@sge.nl.  

 
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’.  

 
 
 

 
 
 

 

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. 
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loopbaan en aan jouw persoonlijke ontwikkeling. 
 

 
Wil jij de opleiding ‘Praktijkondersteuner Somatiek in de Huisartsenpraktijk’ gaan volgen? En ben je op 

zoek naar een stageplaats? Dan heeft SGE misschien mogelijkheden voor jou! 

 
Wat houdt stagelopen bij SGE in? 
Jaarlijks stellen we twee stageplaatsen voor stagiairs POH-S beschikbaar. De stages starten, 

afhankelijk van de start van de opleiding, in februari/maart en augustus/september. Je loopt 

gedurende 12 maanden wekelijks 8 uur stage verdeeld over twee gezondheidscentra in Eindhoven. 

Als stagiair maak je onderdeel uit van een team en werk je samen met onze collega’s die allemaal een 

kei in hun vak zijn en waarvan je veel kunt leren. 

 

Wij vinden het belangrijk dat je digitaal vaardig bent en dat je openstaat om mee uitvoering te geven 

aan de nieuwe programma’s met digitale zorg, e-consulten en beeldbellen.  

 
Stagebegeleiding 
De stagebegeleiding vindt plaats door een of meerdere stagebegeleiders van SGE. De stage volgt het 

opleidingsprogramma van de hogeschool en wordt afgesloten met een evaluatie. Uiteraard is er 

tijdens de hele stageperiode volop ruimte voor wederzijdse terugkoppeling tussen stagiair en 

stagebegeleider en voor contacten met de coach van de Hogeschool.  

 
Stagevergoeding 
Het betreft een stage met stagevergoeding van €100,- per maand conform CAO Huisartsenzorg artikel 

6.13. 

 
SGE Tongelre: 
SGE Tongelre is een klein gezondheidscentrum waar ook verschillende paramedische disciplines zijn 

vertegenwoordigd. Onze NHG geaccrediteerde praktijk is gevestigd in een dorpse buurt in Eindhoven 

met veel sociale cohesie en ligt naast het Wasven, een stukje natuur in Eindhoven. 

 

 

Voor SGE de Akkers/Tongelre zijn wij per februari 2022 op zoek naar een: 

Stagiair praktijkondersteuner somatiek 
8 uur per week  



 

Wij vormen een klein hecht team met een informele werksfeer, een open communicatie en korte lijnen. 

De praktijk is goed georganiseerd met EHealth, ketenzorg voor hart- en vaatziekten, diabetes, COPD, 

ouderenzorg en (jeugd-)GGZ. We zijn een opleidingspraktijk voor aios, assistenten en 

praktijkondersteuners. 

 
SGE de Akkers: 
Bij SGE De Akkers staat de dagelijkse patiëntenzorg op de eerste plaats. Naast de kern-disciplines 

huisartsen en fysiotherapie zijn er nog enkele andere disciplines in het centrum gehuisvest, zoals een 

medipunt apotheek, diëtetiek en een prikpost. Dichtbij, laagdrempelig en persoonlijk; dat is 

eerstelijnszorg volgens SGE. Achter de schermen wordt het centrum ondersteund op het gebied van 

o.a. HR, financiën en communicatie door ons team op het bedrijfsbureau.  

 
Meer informatie: 
Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling HRM op telefoonnummer 040- 711 6040 of per 

e-mail werken@sge.nl.  

 
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’.  

 
 
 

 
 
 

 

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. 
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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 
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Als stagiair maak je onderdeel uit van een team en werk je samen met onze collega’s die allemaal een 

kei in hun vak zijn en waarvan je veel kunt leren. 

 

Wij vinden het belangrijk dat je digitaal vaardig bent en dat je openstaat om mee uitvoering te geven 

aan de nieuwe programma’s met digitale zorg, e-consulten en beeldbellen.  

 
Stagebegeleiding 
De stagebegeleiding vindt plaats door een of meerdere stagebegeleiders van SGE. De stage volgt het 

opleidingsprogramma van de hogeschool en wordt afgesloten met een evaluatie. Uiteraard is er 

tijdens de hele stageperiode volop ruimte voor wederzijdse terugkoppeling tussen stagiair en 

stagebegeleider en voor contacten met de coach van de Hogeschool.  

 
Stagevergoeding 
Het betreft een stage met stagevergoeding van €100,- per maand conform CAO Huisartsenzorg artikel 

6.13. 

 
SGE Tongelre: 
SGE Tongelre is een klein gezondheidscentrum waar ook verschillende paramedische disciplines zijn 

vertegenwoordigd. Onze NHG geaccrediteerde praktijk is gevestigd in een dorpse buurt in Eindhoven 

met veel sociale cohesie en ligt naast het Wasven, een stukje natuur in Eindhoven. 

 

 

Voor SGE de Akkers/Tongelre zijn wij per februari 2022 op zoek naar een: 

Stagiair praktijkondersteuner somatiek 
8 uur per week  



 

Wij vormen een klein hecht team met een informele werksfeer, een open communicatie en korte lijnen. 

De praktijk is goed georganiseerd met EHealth, ketenzorg voor hart- en vaatziekten, diabetes, COPD, 

ouderenzorg en (jeugd-)GGZ. We zijn een opleidingspraktijk voor aios, assistenten en 

praktijkondersteuners. 

 
SGE de Akkers: 
Bij SGE De Akkers staat de dagelijkse patiëntenzorg op de eerste plaats. Naast de kern-disciplines 

huisartsen en fysiotherapie zijn er nog enkele andere disciplines in het centrum gehuisvest, zoals een 

medipunt apotheek, diëtetiek en een prikpost. Dichtbij, laagdrempelig en persoonlijk; dat is 

eerstelijnszorg volgens SGE. Achter de schermen wordt het centrum ondersteund op het gebied van 

o.a. HR, financiën en communicatie door ons team op het bedrijfsbureau.  

 
Meer informatie: 
Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling HRM op telefoonnummer 040- 711 6040 of per 

e-mail werken@sge.nl.  

 
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’.  

 
 
 

 
 
 

 

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. 
 


