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.
Geen vacature gevonden van de functie die je zoekt?
Open Sollicitatie
Stuur gerust digitaal via de button 'solliciteren' een open sollicitatie, met cv en een motivatiebrief.
Uiteraard zullen we jouw sollicitatie vertrouwelijk behandelen. Een medewerker van de
HRM afdeling zal laten weten of er mogelijkheden zijn.
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende werkomgeving, met leuke collega’s in diverse teams. Of het nu gaat om parttime of
fulltime werken: gemotiveerde krachten zijn bij ons welkom! Om ervoor te zorgen dat onze
medewerkers ook enthousiast blijven, bieden wij salaris op basis van de cao-gezondheidscentra of
cao-huisartsenzorg. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals tegemoetkoming premie
ziektekosten, studie- en scholingsfaciliteiten, fietsprivé regeling en opname in het Pensioenfonds
PFZW en voor de apotheekmedewerkers PMA. Je kunt jezelf continue ontwikkelen door middel van
het trainingsaanbod van onze online leeromgeving van GoodHabitz. Daarnaast heb je ruimte voor het
combineren van de dagelijkse werkzaamheden met andere taken zoals opleider of deelnemen in
innovatieve projecten.
De mogelijkheden van werken in de zorg op een rijtje...
Wil je een gezonde praktijk hebben?
HUISARTS
Je draagt zorg voor een vaste patiëntenpopulatie die op jouw naam is ingeschreven. Je gaat werken
in een multidisciplinair team, waarbinnen iedereen vanuit zijn of haar expertise bijdraagt aan een
gezamenlijk doel: de beste zorg voor patiënten. Een team van collega-huisartsen, centrumassistentes,
praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten. Samen worden afspraken gemaakt over goede
huisartsenzorg en adviezen uitgewisseld. Samenwerking met elkaar vinden we belangrijk,
noodzakelijk maar ook leuk.
Wat is jouw basis voor een goed recept?
APOTHEKER(ASSISTENTE)
Als apotheker of apothekersassistente houd je je bezig met medicijnen voor
patiënten. Je zorgt voor de juiste samenstelling en gebruik van medicatie.
Daarnaast geef je advies aan patiënten, bijvoorbeeld over de bijwerking van
medicijnen. SGE maakt in de meeste centra gebruik van een medicijnenrobot, die

de medicatie verzamelt, terwijl jij met de patiënt in gesprek kunt blijven. Zo kun je een goed contact
met de patiënt opbouwen.
Al jouw kwaliteiten in praktijk brengen?
CENTRUMASSISTENTE
Een assistente is de spin in het web van het gezondheidscentrum. Alle hulpvragen, urgent en minder
urgent, somatisch en psychisch, komen in eerste instantie bij jou terecht. Dit kan telefonisch zijn,
digitaal, aan de balie of in de behandelkamer. Je werkt met name binnen de discipline huisartsen
maar ondersteunt ook andere disciplines in het gezondheidscentrum. Dit maakt het een afwisselende
en uitdagende functie.
Doorgroeien in jouw vak?
PRAKTIJKONDERSTEUNER
Je begeleidt patiënten met een chronische aandoening of een verhoogd risico daarop. Dit betreft:
astma, COPD, hart- en vaatziekten (of een verhoogd risico daarop), diabetes mellitus en kwetsbare
ouderen. Je werkt zelfstandig waarbij je een eigen spreekuur hebt en contact houdt met jouw
populatie. Je werkt intensief samen met andere professionals in het centrum, met name assistentes,
collega-praktijkondersteuners en huisartsen.
Heb je een passie voor bewegen?
FYSIOTHERAPEUT
Samen met de cliënt ga je op zoek naar de best passende behandeling bij zijn/haar hulpvraag. Dit kan
individueel, in een groep of multidisciplinair zijn.
Zowel met je directe collega’s in het centrum, als met het gehele team van fysiotherapeuten werk je
aan de ontwikkeling binnen onze discipline fysiotherapie. Je bent betrokken bij de begeleiding van
studenten, participeert in onderzoeken en projecten en onderhoudt je eigen netwerk.
Er zijn meer functies binnen SGE dan hierboven beschreven. Je kunt je open sollicitatie
versturen zodat de afdeling HRM kan kijken naar de eventuele mogelijkheden binnen onze
organisatie.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

