SGE bestaat uit tien gezondheidscentra in Eindhoven, die geïntegreerde eerstelijnszorg bieden
aan circa 80.000 patiënten. Er is veel aandacht voor kwaliteitsontwikkeling en zorgvernieuwing.
Met samenwerkingspartners wordt gestreefd naar lokale en regionale samenhang in de zorg.
Ruim 300 medewerkers (huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, tandartsen, psychologen,
praktijkondersteuners, dokters-, tandarts- en apothekersassistenten) werken in een van de tien
centra verspreid over de stad. Samen met partners als ZuidZorg en Wij Eindhoven wordt in de
SGE gezondheidscentra geïntegreerde en kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg geboden. SGE
bestaat ruim 30 jaar. Innovatie van de zorg staat binnen de stichting hoog in het vaandel. Ook is er
veel ruimte voor eigen initiatief van medewerkers, bijvoorbeeld in onderzoeks- en
promotietrajecten en in managementtaken. SGE levert bijdragen aan vernieuwing van
zorgconcepten, zoals in woonzorgcombinaties en bij de ontwikkeling van DBC’s.
Geen vacaturemelding gevonden van de functie die u zoekt?
Open Sollicitatie
Stuur gerust digitaal via de button 'solliciteren' een open sollicitatie, met CV en eventuele andere
gegevens in. Uiteraard zullen we uw sollicitatie vertrouwelijk behandelen. Een medewerker van de
HRM afdeling zal laten weten of er mogelijkheden zijn.
Wij bieden:
Afwisselend werk, 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 via de Cao gezondheidscentra vakantietoeslag,
eindejaarsuitkering en opname in het pensioenfonds. Verder een uitstekend pakket aan
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals collectieve ziektekostenverzekering, extra verlofdagen
kopen, fietsplan en uitgebreide mogelijkheden voor na- en bijscholing.
De mogelijkheden van werken in de zorg op een rijtje...
Wilt u een gezonde praktijk hebben?
HUISARTS
Als huisarts in een gezondheidscentrum worden uiteenlopende problemen op zorggebied
behandeld, van medisch tot sociaal. U staat als het ware midden in de maatschappij. In
samenwerking met de andere zorgverleners in het centrum, kijkt u naar de beste behandeling voor
de patiënt. Als startende huisarts is het van belang dat u snel groeit en ervaring opdoet. SGE biedt
u hiertoe de mogelijkheid. Huisarts zijn bij SGE heeft bovendien als voordeel dat u de financiële en
personele zorgen over kunt laten aan de administratie op onze centrale locatie. U kunt zich
volledig op de zorg concentreren!
Wat is uw basis voor een goed recept?
APOTHEKER(ASSISTENTE)
Als apotheker of apothekersassistente houdt u zich bezig met medicijnen voor patiënten. U zorgt
voor de juiste samenstelling en gebruik van medicatie. Daarnaast geeft u advies aan patiënten,
bijvoorbeeld over de bijwerking van medicijnen. SGE maakt in de meeste centra gebruik van een

medicijnenrobot, die de medicatie verzamelt, terwijl u met de patiënt in gesprek kunt blijven. Zo
kunt u een goed contact met de patiënt opbouwen.
Al uw kwaliteiten in praktijk brengen?`
CENTRUMASSISTENTE
Als centrumassistente bent u de stem en het visitekaartje van een gezondheidscentrum. U bent de
vraagbaak voor patiënten en de toeverlaat van huisartsen en andere collega’s. Een echte spin in
het web dus. Ben u communicatief en sociaal vaardig, dan is centrumassistente echt iets voor u!
Met een MBO- diploma 'doktersassistente' kunt u bij SGE aan de slag in een van de
gezondheidscentra verspreid over de stad Eindhoven.
Doorgoeien in uw vak?
PRAKTIJKONDERSTEUNER
Er is een groot scala aan taken waarvoor u als praktijkondersteuner (POH) wordt ingezet. Te
denken valt aan controles van patiënten met chronische klachten en huisbezoeken. U hebt
intensief contact met patiënten. U kunt als praktijkondersteuner bij SGE beginnen als u in het bezit
bent van een HBO-diploma praktijkondersteuning.
Heeft u een passie voor bewegen?
FYSIOTHERAPEUT
Als fysiotherapeut kijkt u naar bewegingsklachten van patiënten. U zorgt voor een juiste diagnose
en helpt patiënten letterlijk weer op de been. Als afgestudeerde fysiotherapeut bent u bij SGE
breed inzetbaar. U zet behandelgroepen op en stimuleert patiënten tot beweging te komen.
Er zijn meer functies binnen SGE dan hierboven beschreven. U kunt uw 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.

