
 

 
 

   
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. 
 
 

Voor SGE Sibelius zijn we op zoek naar een 

 

 

COÖRDINEREND CENTRUMASSISTENTE 
Het betreft een aanstelling van 20 - 28 uur per week 

 

 

Wij zoeken een collega: 
- die in het bezit is van het diploma doktersassistente; 
- met minimaal 5 jaar praktijkervaring als centrumassistente; 
- met ervaring in het verrichten van coördinerende taken; 
- die kan fungeren als aanspreekpersoon voor alle disciplines in het centrum; 
- die een team van assistentes kan aansturen; 
- met ervaring in het realiseren van doelstellingen; 
- die in staat is om anderen in hun werk te coachen; 
- ter ondersteuning van de DHT-er en de clustermanager; 
- met goede communicatieve vaardigheden; 
- met inlevingsvermogen, daadkracht en overtuigingskracht; 
- die enthousiast, proactief, collegiaal en flexibel is; 
- die representatief en klantgericht is. 

 

Wij bieden: 

 Een salaris op basis van de CAO-Gezondheidscentra, met vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering; 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals tegemoetkoming premie ziektekosten, 

studie- en scholingsfaciliteiten, fietsprivé regeling en opname in het Pensioenfonds PFZW.  

 

Voor inlichtingen over de vacature kun je contact opnemen met Robert Hazenberg, 

Clustermanager, telnr. 06 - 15 32 96 62. 

 

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’. 

 

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit 

naar een interne kandidaat. 

http://www.sge.nl/

