
 

  

 
 

   
 
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  
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. 
 

Zoek je naast jouw studie een gave baan waarbij je veel kan leren? 

Binnen de afdeling Marketing & Communicatie van het bedrijfsbureau zijn  
we op zoek naar een tijdelijke collega: 

 

Student met kennis van SEO m/v  
gem. 8 uur per week, flexibel in te delen 

 

Functie-inhoud  

We zijn op zoek naar iemand die die de positie van SGE in zoekmachines gaat verbeteren en 
meer traffic naar onze website gaat genereren door middel van het bijdragen aan goede content, 
linkbuilding en het aandragen van aanbevelingen en technische verbeteringen. Deze baan geeft je 
de kans ervaring op te doen als online marketeer.  

Een greep uit je takenpakket: 

 Analyseren en optimaliseren van de usability van de SGE websites. 

 Optimaliseren en analyseren van de online vindbaarheid van SGE en specifiek de 
verschillende zorgdisciplines. 

 Schrijven van META Description en Keywords. 

 Schrijven van content (online). 

 Analyses maken vanuit Google Analytics. 
 

Functie-eisen 

 Een HBO (of MBO+) opleiding richting marketing, communicatie, online marketing. 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift 

 Affiniteit met online marketing (studie/bijbanen/cursussen etc.) 

 Sterk in het schrijven van commerciële teksten; 

 Ervaring met websitebeheer; 

 Uitstekende kennis van SEO / SEA en Google Analytics. 
 



 

Wij bieden  
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van ca. 3 maanden. De arbeidsvoorwaarden zijn 
conform de CAO gezondheidscentra. Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding, kennis en 
ervaring. 
 

Meer informatie? 

Voor verdere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jessica Zuidgeest, 
Marketing & communicatie SGE, j.zuidgeest@sge.nl, 040-7116024 
 
Solliciteren? 
Heb je interesse in deze vacature dan kun je solliciteren via de website www.sge.nl, klik op 
vacatures, button ‘solliciteren’. Je kunt je brief en CV vóór 18 juni a.s. digitaal versturen t.a.v. Pam 
Verpalen, HRM adviseur. 

 

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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