
 

 

 
 

  
 

 

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 de Akkers ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor de functie van  

 

 

Huisarts m/v 
 

De aanstelling is mogelijk tussen 60% en 95% FTE. 

 
Wij zoeken een enthousiaste, betrokken collega, die zich actief wil inzetten in een 

multidisciplinair gezondheidscentrum in het algemeen en voor de huisartsenzorg in het 

bijzonder. In onze huisartsenpraktijk wordt samengewerkt in een klein team van 3 

huisartsen. 

Wij hopen op een nieuwe collega die actief wil zijn in het begeleiden van de huisarts in 

opleiding en co assistenten.. 

 

De praktijk is gelegen naast een achterstandswijk en bevindt zich onder een 

verzorgingshuis. Affiniteit met deze doelgroepen is zinvol. 

  

SGE de Akkers bestaat uit een hecht team met huisartsen, assistentes, fysiotherapeuten,  

praktijkverpleegkundigen en een psycholoog. 

SGE de Akkers heeft voor de komende tijd als een van de speerpunten de uitbreiding 

van het wijkgerichte werken.  

SGE de Akkers biedt ruimte voor innovatieve projecten op het gebied van 

zorgvernieuwing en verandering. 

 

Functie-eisen:  

- in het bezit van een BIG-registratie en diploma huisarts.  

- goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

- multidisciplinair kunnen werken. 

 
Wij bieden:  

- Een praktijk met een gemêleerde patiëntenpopulatie in een fijne werksfeer.  

- Een salaris conform de CAO Gezondheidscentra (Arbeidsvoorwaardenregeling 

Huisartsen in Gezondheidscentra) en een uitstekend pakket aan secundaire 

arbeidsvoorwaarden, waaronder 30 vakantiedagen, vaste onkostenvergoeding 

voor opleiding en beroepskosten, waarneemtoeslag, vakantietoeslag, 

eindejaarsuitkering, opname in pensioenfonds PFZW.  

- Bovendien is er volop ruimte voor het combineren van uw huisartsenwerk met 



 

andere taken als opleider of innovatieve projecten. 

 
Meer Informatie:  

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

opnemen met Petra Huijbregts, clustermanager, (tel. 06-43167805) of Hein Locht, 

discipline coördinator huisartsenteam (tel. 040-7117022). 

 

Solliciteren 

Indien u interesse heeft in deze vacature kunt u  tot en met 1 november 2017 solliciteren 

via www.sge.nl/vacatures , button ‘solliciteren’. U kunt uw brief en CV digitaal versturen 

t.a.v. D. van ‘t Westeinde, HRM adviseur. 

 

 

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid 

gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.   


