
 

 
 

   
 

 

Voor het apotheekbedrijf van SGE,   

zijn wij per direct op zoek naar  

 

Apothekersassistente (v/m)  
Diverse vacatures, zowel full- als parttime   

 
 
 
 

Persoonlijke zorg in de wijk 
SGE is al 35 jaar actief in alle wijken van Eindhoven. Vanuit 11 gezondheidscentra werken 
apothekers, huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, tandartsen en een breed netwerk van 
zorgspecialisten aan de gezondheid en het welzijn van ruim 80.000 Eindhovenaren. Bij SGE kan 
een wijkbewoner erop vertrouwen dat we ons uiterste best doen zijn gezondheid te bewaken en 
waar nodig te verbeteren. Ook helpen wij mensen op weg hun route te vinden in het 
zorglandschap. Met haar oorsprong in Philips heeft SGE in haar genen als ook statutair 
meegekregen om kennis en middelen in te zetten voor de geïntegreerde 
eerstelijnsgezondheidszorg. SGE doet dit door met alle sectoren in zorg en welzijn te bouwen aan 
het verbeteren en innoveren van de zorg. Samen maken we de eerstelijnszorg sterk. En zorgen 
we ervoor dat patiënten beter regie kunnen nemen over hun eigen leven en gezondheid. Onze 
deur staat open voor alle wijkbewoners, in elke fase van hun leven. 
 
 
Wij zoeken een positief ingestelde, representatieve en gediplomeerde collega die onze cliënten 
op klantvriendelijke wijze te woord wil staan. Hierbij verwachten we een zelfstandige en accurate 
werkwijze, maar ook flexibiliteit en eigen initiatief wordt op prijs gesteld.  
De vele veranderingen binnen de farmacie vragen steeds vaker om duidelijke uitleg aan cliënten. 
Om deze zorg te kunnen bieden, is het heel belangrijk dat je beschikt over sterke communicatieve 
en sociale vaardigheden om zo beter om te gaan met de behoefte van de cliënt. Vanwege die 
wijzigingen binnen de zorg zoeken we collega’s die een bijdrage willen leveren aan deze 
veranderingen.   
 
Zie jij jezelf als positieve, hardwerkende en flexibele apothekersassistent(e) en heb je interesse in 
deze vacature, aarzel dan niet om te solliciteren. 

 

 

Wij bieden: 

 Een salaris in schaal 5 (min. €2191 – max. €2882) op basis van de CAO-Gezondheidscentra, 

en daarnaast vakantietoeslag 8% en eindejaarsuitkering 6%; 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals tegemoetkoming premie ziektekosten, studie- 

en scholingsfaciliteiten, fietsprivé regeling en opname in het Pensioenfonds PMA 

 Een leuk en enthousiast team van apothekersassistentes waarin samenwerking met andere 

disciplines hoog in het vaandel staat! 

 

 



 

Meer informatie: 

Voor verdere informatie over de inhoud van de functie en de vacature kunt u contact opnemen met 

Nicole Otter, management assistente apotheek tel. 06-43168305. 

 

 

Solliciteren:  

Een motivatiebrief en curriculum vitae kunnen gericht worden aan de afdeling HRM. 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. 

 

http://www.sge.nl/

