
 

 

 
 

  
 

Persoonlijke zorg in de wijk 
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 te verbeteren. Ook helpen wij mensen op weg hun route te vinden in het zorglandschap. Met 

haar oorsprong in Philips heeft SGE het zowel in haar genen als 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 zijn wij per 1 september 2017 op zoek naar een 
 

basis-psycholoog (m/v) 
De omvang van het dienstverband is in onderling overleg bespreekbaar 

 
 
Functie-inhoud: 
De basis-psycholoog werkt in een gezondheidscentrum onder supervisie van een GZ-
psycholoog.  De taken bestaan uit het uitvoeren van kortdurende psychologische 
behandelingen, daarmee verbonden psychodiagnostiek en indicatiestelling, advisering en 
consultatie.  
 
Functie-eisen: 
Voor deze functie zoeken wij een basis-psycholoog die: 

 kennis heeft op het niveau van een academische opleiding tot psycholoog 

 kennis en ervaring heeft met cognitieve gedragstherapie 

 een enthousiaste en actieve houding heeft 

 rekening houdt met de belangen van de patiënt en oog heeft voor een efficiënte 
praktijkvoering 

 dynamisch en ondernemend is en empathisch vermogen heeft 

 kan samenwerken in een multidisciplinair team 
 
Wij bieden: 
Wij bieden een interessante afwisselende functie in een enthousiast team. 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Gezondheidscentra, salaris is afhankelijk van 
opleiding, kennis en ervaring minimaal € 3.060,- tot maximaal € 4.566,- bruto per maand 
bij een fulltime (38-urige werkweek) dienstverband, 8% vakantietoeslag en 6% 
eindejaarsuitkering, studie- en scholingsfaciliteiten, Meer Keuze Systeem en opname in 
het Pensioenfonds PFZW  

Meer informatie? 
Voor vragen over de functie  kan contact opgenomen worden met Annebeth Theunissen, 
GZ-psycholoog en disciplinevoorzitter psychologie (040-7116400). 
 



 

Solliciteren? 
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV kunnen uiterlijk tot 1 juli 2017 a.s. gericht 
worden aan Pam Verpalen, HRM adviseur. De sollicitatie kan digitaal verstuurd worden 
via www.sge.nl, klik op ‘werken bij SGE’ > solliciteren.  
 
 
 
De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid gaat de 
voorkeur uit naar een interne kandidaat.   

http://www.sge.nl/

