
 

 

 
 

   
 

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. Met haar oorsprong in Philips heeft SGE in haar genen als ook 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. 

 

Bij SGE de Akkers is, wegens het vertrek van een van de huisartsen, een vacature 

ontstaan voor de functie van  
 

Huisarts m/v 
(aanstelling voor 70% - 80%) 

   
Wij zoeken: 
Wij zoeken een enthousiaste, betrokken, regulier werkende collega-huisarts met een 
collegiale houding, die plezier heeft in samenwerken en met een patiëntgerichte 
werkstijl. Een allround huisarts die bereid is een actieve rol te hebben in de 
ontwikkeling van de huisartsenzorg binnen SGE. Affiniteit met opleiden is een pré. 
  
Wij bieden: 

 Een praktijk met een gemêleerde patiëntenpopulatie in een fijne werksfeer; 

 Een marktconform en een uitstekend pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden, waaronder 30 vakantiedagen, vaste kostenvergoeding 
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 over SGE kunt u contact opnemen met 
Petra Huijbregts, clustermanager (tel. 06 – 43 16 78 05)  
  
Solliciteren 
Indien u interesse heeft in deze vacature kunt u solliciteren via www.sge.nl/vacatures, 
button ‘solliciteren’. U kunt uw brief en CV digitaal versturen t.a.v. Denise Tekath, 
HRM adviseur. 
 
De vacatures worden 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. 

http://www.sge.nl/vacatures

