
 

 

 
 

   
Bij SGE Stratum is een vacature ontstaan voor de functie van  

 

huisarts m/v (0,4 - 0,8 fte) 
Aanstellingspercentage en contractvorm zijn bespreekbaar 

 

SGE Stratum zoekt een huisarts die gaat samenwerken met één van de zittende 

huisartsen in een duo-constructie. De praktijk heeft een gemêleerde samenstelling, 

evenals de wijk waarin het centrum zich bevindt. Het huisartsenteam draagt zorg voor 

ruim 10.000 patiënten en bestaat nu uit zeven huisartsen, een verpleegkundig specialist, 

assistentes, POH-somatiek, POH-GGZ en een POH-jeugd. SGE Stratum is een 

multidisciplinair centrum waarin wordt samengewerkt met: apotheek, consultatiebureau, 

diëtiek, fysiotherapie, psychologen en wijkverpleging. 

 

SGE heeft gezondheidscentra verspreid over Eindhoven. SGE streeft ernaar om ‘state-

of-the-art’ zorg te leveren, toegespitst op de persoonlijke vraag van de patiënt, vaak in 

multidisciplinair verband. SGE heeft samen met DOH en PoZoB een voortrekkersrol in de 

regio Zuidoost Brabant.  
 
Wij zoeken een huisarts die: 

- huisartsgeneeskundige zorg verleent, conform de richtlijnen van de beroepsgroep, aan 

de patiëntenpopulatie die is ingeschreven in de duo-praktijk; 

- samen met de collega-huisartsen verantwoordelijkheid draagt voor de huisartsenzorg 

in het centrum; 

- open staat voor ontwikkelingen in het vak en daar actief aan bijdraagt; 

- graag samenwerkt in een team.  

  
Wij bieden:  

- een afwisselende en uitdagende baan in een goed georganiseerd centrum; 

- een functie in een organisatie die zich proactief opstelt t.a.v. veranderingen in de zorg 

en de huisartsenzorg in het bijzonder; 

- de mogelijkheid om u te concentreren op uw vak; 

- salariëring conform de CAO gezondheidscentra. 
 
Meer Informatie  

Voor vragen over de inhoud van de functie en het gezondheidscentrum kunt u contact 

opnemen met Marleen Kofman, huisarts en discipline coördinator huisartsen SGE 

Stratum of Monique Hartings, de huisarts die een duo-collega zoekt. Beiden zijn 

bereikbaar via 040 7116622. 
 
Solliciteren 
Indien u interesse heeft in deze vacature, dan kunt u solliciteren via 
www.sge.nl/vacatures , button ‘solliciteren’. U kunt uw brief en CV digitaal versturen t.a.v. 
Kelly Ras – van Heugten, HRM adviseur. 

  

http://www.sge.nl/vacatures

