
 

 
 

     
 

SGE Werkt is onderdeel van SGE - een geïntegreerde eerstelijns zorgorganisatie met o.a. huisartsen, 

fysiotherapeuten en psychologen - uit Eindhoven. SGE Werkt is er om werknemers die (dreigen te) 

verzuimen zo snel mogelijk weer fit en vitaal te krijgen. Daarnaast helpen we bedrijven om hun medewerkers 

fit en vitaal te houden. SGE Werkt ondersteunt mensen praktisch en doelgericht zodat zij snel de draad weer 

oppakken. Met onze aanpak focussen we op de gedragsverandering van de cliënt. Dit doen we met een 

groot netwerk van gecertificeerde specialisten als fysiotherapeuten, psychologen en coaches.  

Ook helpen we mensen met chronische aandoeningen om deze waar mogelijk te verhelpen, te verminderen 

of om de kwaliteit van leven te verhogen door hen anders met de klachten om te leren gaan. Dit doen wij 

middels OCA Eindhoven. 

OCA Eindhoven is een instelling voor Medisch Specialistische Zorg en is gespecialiseerd in het behandelen 

van chronische pijn. De multidisciplinaire programma’s van OCA bestaan o.a. uit fysieke activering, (psycho-) 

educatie en cognitieve gedragstherapie. Revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en 

psychologen werken samen en richten zich op verschillende bio psychosociale factoren die relevant zijn bij 

de klachten en de instandhouding daarvan. 

Juist door de combinatie van SGE Werkt en OCA kunnen we een volledig scala aan zorg aanbieden, 

waardoor we altijd de meest efficiënte en kwalitatieve zorg kunnen bieden. 
 
 

Vanwege de groei van onze dienstverlening zijn we doorlopend op zoek naar  
 

Fysiotherapeuten M/V 
Aantal uren in onderling overleg te bepalen 

 
We zoeken een collega die gericht is op samenwerking en mede verantwoordelijk is voor 
de continuïteit binnen SGE Werkt en OCA.  
 
Van de kandidaten wordt gevraagd: 

 diploma fysiotherapie; 
 enkele jaren werkervaring; 

 geregistreerd in het KNGF-kwaliteitsregister en CKR;  

 teamspeler; 

 initiatief, innovatief en proactief; 

 een enthousiaste en energieke persoonlijkheid;  

 collegialiteit en flexibiliteit; 

 bereid om ’s avonds te werken; 

 goede communicatieve vaardigheden; 

 bereid tot het begeleiden van groepsactiviteiten; 

 affiniteit met multi- en interdisciplinaire zorg (1e en 2e lijns); 

 affiniteit met chronische pijn/vermoeidheid; 
 



 

Wij bieden: 

 een uitdagende en afwisselende functie in een gezellig en enthousiast team 

waarin op een laagdrempelige manier wordt samen gewerkt met de verschillende 

disciplines; 

 een mooie oefenzaal om patiënten actief te laten oefenen; 

 salaris conform de CAO Gezondheidscentra, vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering, studie- en scholingsfaciliteiten, fiets-privéregeling, opname in 

het Pensioenfonds PFZW. 
 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Robert Hazenberg, 
directeur SGE Werkt, of Robert Mellink, Teamcoach, via telefoonnummer 040-7116080. 
 
Solliciteren? 
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV kunnen gericht worden aan Pam Verpalen, 
HRM adviseur. De sollicitatie kan digitaal verstuurd worden via www.sge.nl, klik op 
‘Werken bij SGE’ > ‘Solliciteren’. 

http://www.sge.nl/

