
 

 

 
 

   
Bij SGE Sibelius ontstaat per 1 juli 2018 een vacature voor de functie van  

 
huisarts m/v 

Het aanstellingspercentage bedraagt 80%, een ander aanstellingspercentage is in 
onderling overleg bespreekbaar. 

 
 
Het gezondheidscentrum Sibelius is gevestigd in het gebouw ‘Jean Sibelius’ aan de 
Sibeliuslaan waarin 110 woningen, gericht op ouderen, zijn gerealiseerd. SGE Sibelius 
is een gezondheidscentrum in één van de krachtwijken van Eindhoven. 

 
Functie-eisen:  
Wij zoeken een ondernemende en enthousiaste collega die gedreven is om zorg te 
verlenen aan onze patiëntenpopulatie en gemotiveerd is om de zorg, daar waar nodig, te 
verbeteren. Van de nieuwe huisarts wordt verwacht dat hij/zij wil meewerken aan de groei 
en de ontwikkeling van het gezondheidscentrum en zich herkent in de Zorgvisie Sibelius. 
 
U bent in het bezit van een BIG-registratie en diploma huisarts. U beschikt over goede 
sociale en communicatieve vaardigheden. U heeft een empathisch vermogen, een open 
onderzoekende en patiëntgerichte houding. U moet goed kunnen samenwerken, u heeft 
een positief kritische houding en u bent in voor zorgvernieuwing/verandering. U heeft een 
brede interesse in het werkveld en de daarmee verbandhoudende terreinen, rekening 
houdend met de belangen van de patiënt en oog hebbend voor een efficiënte 
praktijkvoering.  

 

Wij bieden:  
Een salaris conform de CAO Gezondheidscentra en een uitstekend pakket aan 
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 30 vakantiedagen, vaste kostenvergoeding 
voor opleiding en beroepskosten, waarneemtoeslag, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, 
opname in pensioenfonds PFZW. Bovendien is er volop ruimte voor het combineren van 
uw huisartsenwerk met andere taken als opleider of innovatieve projecten. 
 
Meer Informatie 
Voor vragen over de inhoud van de functie en het gezondheidscentrum kunt u contact 
opnemen met Robert Hazenberg, clustermanager (tel. 06-153 296 62)  
 

Solliciteren 
Indien u interesse heeft in deze vacature kunt u tot en met 1 april 2018 solliciteren via 
www.sge.nl/vacatures, button ‘solliciteren’. U kunt uw brief en CV 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.  

http://www.sge.nl/vacatures


 

 


