
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 waar 
nodig te verbeteren. Ook helpen wij mensen op weg hun route te vinden in het zorglandschap. Onze 
deur staat open voor alle wijkbewoners, in elke fase van hun leven.  
 

 
 
 
 
 
 
Wat leuk dat je oog op onze praktijk valt! Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega huisarts  
per 1 april 2020 en dat is geen grapje. Eerder starten dan 1 april is ook een mogelijkheid. 
 
Daarnaast zijn we ook voor andere locaties van SGE op zoek naar huisartsen.   
Afhankelijk vanaf uw voorkeur gaan we graag met u in gesprek over de arbeidsomvang, 
patiëntpopulatie en grootte van onze diverse gezondheidscentra.  
 
Wij zoeken een collega die:  
Deel wil uitmaken van een team. Wij denken dat een team het beste functioneert en floreert wanneer 
mensen zich voor langere tijd binden aan dat team. In deze tijdsgeest gaan we uit van een collega die 
zich voor minimaal 5 jaar met hart en ziel wil verbinden met ons team en met de patiënten die op zijn 
of haar naam staan ingeschreven. Ben jij iemand met passie voor het vak en spreekt het werken 
binnen een groter team je aan? Dan nodigen wij je van harte uit om contact met ons te leggen.   
 
Wij bieden:  

- Een stevig team, bestaande uit mensen die al langere tijd bij SGE Strijp werken en dat zich 

kenmerkt door collegialiteit; 

- Een goede sfeer; 

- Een goed georganiseerde praktijk, waarbij er steeds ruimte blijft voor verbetering en 

vernieuwing. Wij hebben een open blik; 

- Een werkplek in een gemêleerde wijk: Strijp. In de tijd van de Philipsfabrieken in Eindhoven 

woonden veel werknemers hier. Inmiddels is de populatie heel divers geworden, mede ook 

door nieuwbouw in de gebieden Strijp S en Strijp R; 

- Een baan als huisarts in loondienst, waarbij je patiënten op naam hebt; 

- Een marktconform salaris met een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Hierin zijn opgenomen: 30 vakantie dagen, een vaste vergoeding voor opleiding en 

 

Voor SGE Strijp zoeken wij per 1 april 2020 een 

Huisarts 
Bij voorkeur voor 4 dagen per week 

Wensen voor meer of minder dagen zijn bespreekbaar 
 



 

beroepskosten en waarneming, 8 % vakantiegeld, 6 % eindejaarsuitkering, een fietsenplan en 

opname in pensioenfonds PFZW; 

- Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op een dienstverband voor 

onbepaalde tijd;  

 

 

- Back up van een SGE breed werkend bedrijfsbureau wat o.a. zorg draagt voor financiën, 

personeelsbeleid, ICT en huisvesting; 

- Volop ruimte voor het combineren van het huisartsen vak met andere taken als bijvoorbeeld 

opleider of deelname aan innovatieve projecten.  

 
Wil je eerst eens komen kijken of wil je nog meer willen weten? Zoek dan contact met Odette Herijgers 
(huisarts) via 040-7116900 of met Robert Hazenberg (clustermanager) via 06-15329662. 
 
Solliciteren:  
Als we je hebben weten te enthousiasmeren om bij ons te komen werken, klim dan in de pen en schrijf 
een sollicitatiebrief die je voorziet van een CV en stuur deze op naar Pam Verpalen, HRM adviseur. 
Dit kan digitaal via www.sge.nl, klik op 'werken bij SGE' en kies "solliciteren”.  

 
 
Op de website https://werkeninhetgezondheidscentrum.nl/ vertellen twee jonge SGE huisartsen 
waarom zij gekozen hebben om in een gezondheidscentrum te gaan werken. Mogelijk vind je het leuk 
om dat eens te bekijken. 
 

 
 

 
 
 

https://werkeninhetgezondheidscentrum.nl/


 

 

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid 
gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.  

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

 


