
 

  

 
 

   
 
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. 
 
Binnen de afdeling HRM van het bedrijfsbureau ontstaat wegens taakverschuivingen een 
vacature voor de functie van 
 

Medewerker HRM m/v  
voor 24 uur per week  

 

Functie-inhoud  
Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor het voeren van de gehele 
personeelsadministratie in personeelsinformatiesysteem AFAS. Je levert brede administratieve 
ondersteuning in samenspraak met de HRM-adviseurs bij o.a. werving en selectieprocedures en 
het in-, door- en uitstroomproces. Daarnaast ben je betrokken bij de uitvoer van diverse HRM 
projecten. 
 
 
Takenpakket 

 Aanspreekpunt (front office) voor vragen vanuit de organisatie;  

 Onderhouden van de personeelsdossiers; 

 Het opstellen van arbeidscontracten en verlengingen daarvan in AFAS; 

 Verzuim-, rooster- en verlofadministratie via programma Aysist; 

 Ondersteuning bij aanname personeel; 

 Ondersteunen en faciliteren van nieuwe medewerkers; 

 Overige administratieve werkzaamheden. 
  

Functie-eisen 

 MBO werk-/denkniveau (bijvoorbeeld een opleiding op het gebied van HRM) 

 Enige jaren relevante werkervaring op een afdeling HRM 

 Goede beheersing van MS Office (Word/Excel/Outlook) en softwarepakketten 

 Affiniteit met automatisering  

 Ervaring met het werken van een personeels- en salarissysteem, bij voorkeur AFAS 

 Enkele kernwoorden: klantvriendelijk, integer, initiatiefrijk, innovatief, oplossingsgericht, 
collegiaal en nauwkeurig 

 Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 
 
 
 



 

Wij bieden 
Een interessante afwisselende functie in een enthousiast team. Arbeidsvoorwaarden zijn conform 
de CAO-gezondheidscentra, salaris is afhankelijk van kennis en ervaring (functiegroep 5, 8% 
vakantietoeslag en 6% eindejaarsuitkering, studie- en scholingsfaciliteiten, Meer Keuze Systeem 
Arbeidsvoorwaarden en opname in het Pensioenfonds PFZW. 

 

Meer informatie? 

Voor verdere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Pam Verpalen, HRM 
adviseur, of Patricia Bossema, medewerker HRM, te bereiken op telefoonnummer 040 - 7116040. 
  
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 27 november 2017 digitaal versturen 
t.a.v. Pam Verpalen, HRM adviseur. 
 
 
De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern verspreid. 
 
 
 
 
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

 

 
 

http://www.sge.nl/

