
 

  

 
 

   
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 het Bedrijfsbureau van SGE zijn we op zoek naar een 

HRM adviseur (m/v)  

Het dienstverband bedraagt 24 uur per week. 
 
Functie-inhoud 
De HRM-adviseur ontwikkelt, samen met twee andere HRM adviseurs, het personeels- en 
organisatiebeleid en adviseert en ondersteunt het management bij de implementatie en uitvoering 
hiervan. Je geeft gevraagd en ongevraagd HR advies.  
Hij/zij biedt ondersteuning bij organisatieontwikkelingen en HR projecten en verricht daarnaast 
uitvoerende werkzaamheden.  

 

Functie-eisen 

Naast de gebruikelijke persoonskenmerken die we graag bij een collega zien (zoals enthousiast, 

betrokken, betrouwbaar, proactief, ondernemend, iemand die plezier heeft in samenwerken met 

een open werkstijl) zoeken we iemand met: 
- HBO werk- en denkniveau, minimaal afgeronde HBO opleiding (P&A of 

personeelsrichting) 
- Affiniteit met Arbo wet- en regelgeving 
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie 
- Up-to-date kennis en ervaring met wetgeving, personeelsinstrumenten, Cao-

bepalingen/regelingen en relevante procedures 
- Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden 
- Aantoonbare ervaring met en kennis van MS Office  
- Kennis van het softwarepakket AFAS/Insite 

 
Wij bieden 
Een leuke afwisselende functie in een enthousiast team. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de 
CAO gezondheidscentra. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt bruto 
minimaal € 2.656 tot maximaal € 3.792 bij een fulltime dienstverband excl. 8% vakantietoeslag en 
6% eindejaarsuitkering. Opname in het pensioenfonds PFZW. Studie- en scholingsfaciliteiten, 
meerkeuzesysteem behoren tot de overige arbeidsvoorwaarden.  



 

Meer informatie 
Over de inhoud van de functie en de vacature kunt u contact opnemen met Pam Verpalen of Eefje 
Fransen, HRM adviseurs via telefoonnummer 040 - 711 60 40. 
 
Solliciteren 
Heeft u interesse in deze vacature dan kunt u tot en met 26 november a.s. solliciteren via 
www.sge.nl, 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. 
 
 
 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

http://www.sge.nl/

