
 

 

 
 

   
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. Onze 

deur staat open voor alle wijkbewoners, in elke fase van hun leven.  

 

Voor SGE Prinsejagt zoeken we per februari 2019 een 

 

 

Stagiair Praktijkondersteuner - Somatiek 
12 uren per week 

 
Wil jij de opleiding ‘Praktijkondersteuner Somatiek in de Huisartsenpraktijk’ aan de Fontys 
Hogeschool in Eindhoven gaan volgen? En ben je op zoek naar een stageplaats? Dan heeft 
SGE misschien mogelijkheden voor jou! 

Wat houdt stagelopen bij SGE in? 
Jaarlijks stellen we 2 stageplaatsen voor stagiairs POH-S beschikbaar. De stages starten, 
afhankelijk van de start van de opleiding, in februari/maart en augustus/september. Je loopt 
gedurende 12 maanden wekelijks 12 uur stage in één van onze gezondheidscentra in 
Eindhoven. Als stagiair maak je onderdeel uit van een team en werk je samen met onze 
collega’s die allemaal een kei in hun vak zijn en waarvan je veel kunt leren. 

Stagebegeleiding 
De stagebegeleiding vindt plaats door één of meerdere stagebegeleiders van SGE. De stage 
volgt het opleidingsprogramma van de hogeschool en wordt afgesloten met een evaluatie. 
Uiteraard is er tijdens de hele stageperiode volop ruimte voor wederzijdse terugkoppeling 
tussen stagiair en stagebegeleider en voor contacten met de coach van de Hogeschool.  

Stagevergoeding 
Het betreft een stage zonder stagevergoeding. 

Meer informatie: 

Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling HRM op telefoonnummer 040- 711 

6040 of per e-mail hrservice@sge.nl. 

 
Solliciteren: 
Wil jij in aanmerking komen voor een stageplaats? Schriftelijke sollicitaties voorzien van een 
CV kunnen gericht worden aan Denise Tekath, HRM adviseur. De sollicitatie kan digitaal 
verstuurd worden via www.sge.nl, klik op ‘Werken bij SGE’ > ‘Solliciteren’.  

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit 

naar een interne kandidaat. 

http://www.sge.nl/

