
 

 
  

 
 

   
Bij SGE Strijp is op korte termijn een vacature voor de functie van 

 

Huisarts m/v (aanstelling 60-80%) 
 

De reden voor deze vacature is het aanstaande pensioen van de nestor in ons gezondheidscentrum. 

 

Wie zijn wij? 

 
 

SGE Strijp is een gezondheidscentrum in de wijk Strijp. Ons team bestaat uit vijf huisartsen, zes 

assistentes, drie fysiotherapeuten, 3 POH- somatiek, 2 POHGGZ, een POH-jeugd, een psycholoog en 

een manager. Binnen deze disciplines worden ook steeds stagiaires opgeleid. Verder maken een 

diëtiste, een podotherapeut, een pedicure, een kinderpsycholoog en de prikdienst van het laboratorium 

gebruik van ruimtes in het centrum. Op de begane grond is de apotheek.  

 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, betrokken, regulier werkende collega-huisarts. Iemand die oog 

en oor heeft voor de patiënt en voor collega’s. Een huisarts die graag samenwerkt, want daar leent ons 

centrum zich uitermate goed voor. Wij zoeken iemand die het leuk vindt om te investeren in innovaties 

binnen het huisartsen vak en ook daarbuiten met als doel om de zorg op een hoog peil te houden. 

 

Wat bieden wij? 

We hebben een goed team met een kritische blik en dat resulteert in een fijne werksfeer. Ons centrum 

staat  in een gemêleerde stadspraktijk waardoor het aanbod van problematiek heel divers is. 

Onze werkgever SGE biedt een marktconform salaris en uitgebreid pakket aan secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 

We bieden je daarnaast alle mogelijkheden om je te ontwikkelen op een manier die bij je past, bv als 

opleider, als kaderarts, als onderzoeker, als innovator of iets wat wij nog niet op ons netvlies hebben.  

 

Meer informatie:  

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

Odette Herijgers, huisarts of met Robert Hazenberg, clustermanager. Beiden te bereiken via 040-

7116900 of via email; o.herijgers@sge.nl of r.hazenberg@sge.nl  

 

Solliciteren? 

Indien we uw interesse hebben gewekt voor deze vacature kunt u solliciteren via 

https://www.sge.nl/werken-bij-sge/vacatures 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. Wij gaan voor de beste match. 
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