
 

  

 
 

   
 
SGE is ruim 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. 
 
 
Binnen de afdeling Marketing & Communicatie van het bedrijfsbureau zijn we per direct op zoek 
naar een 
 

Medewerker Marketing en Communicatie m/v  
voor 20-30 uur per week  

Woensdag(ochtend) en vrijdag(ochtend) zijn een must, overige dagen in overleg. 
 
 
De afdeling Marketing & Communicatie is een team van 3 gedreven professionals. Vanwege het 
vertrek van één van onze collega’s zijn wij op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de 
functie van medewerker Marketing en Communicatie. In deze functie werk je nauw samen met 
een duo-collega. 
 

Wij bieden een functie waarin: 

Je samen met je collega’s werkt van plan tot uitvoering aan de verdere uitbouw van alle in- en 

externe communicatie en marketingactiviteiten. Een greep uit je takenpakket: 

 Schrijven/redigeren van advertorials/persberichten/voorlichtingsfolders, jaarbeeld & 
content (on- en offline). 

 Vertalen van organisatiedoelen naar communicatieplannen. Hiervoor sluit je regelmatig 
aan bij diverse overleggen binnen de organisatie. 

 Beheer van het SGE intranet en diverse SGE websites.  

 Beheer van (online) communicatiemiddelen en Social mediakanalen (o.a. LinkedIn, Twitter 
en Facebook). 

 Beheer van beeldscherminformatie wachtkamers. 

 Schrijven van content (online en offline). 

 Vormgeven van diverse communicatie uitingen. 

 Optimaliseren en analyseren van de online vindbaarheid van SGE. 

 Productie informatieve en wervende filmpjes. 

 
  



 

Wij zoeken een collega die: 

 Een afgeronde hbo opleiding in de richting van marketing, communicatie en/of online 
marketing. 

 Minimaal 5 jaar werkervaring. 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse (en bij voorkeur ook Engelse taal), zowel in 
woord als geschrift. 

 Sterk in het schrijven van commerciële teksten/vlotte pen. 

 Bekend met diverse Social Media kanalen en deze op de juiste manier weten in te zetten. 

 Een pro in Indesign en bij voorkeur ook Illustrator en Photoshop. 

 Ervaring met websitebeheer / CMS. 

 Kennis van en ervaring met SEO / SEA en Google Adwords & Analytics. 

 Bij voorkeur ervaring met videobewerking. 

 Je bent een hands-on type, kunt snel schakelen en bent proactief: kortom een 
strategische doener!  

 
Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast 
dienstverband. Het salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring en bedraagt bruto 
minimaal € 2.609,- tot maximaal € 3.431,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. 
Daarnaast kennen we een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 
25 vakantiedagen, 8% vakantiegeld, 6% eindejaarsuitkering, fietsenplan en opname in 
pensioenfonds PFZW. 
 

Meer informatie? 
Voor verdere informatie over de vacature kun je contact opnemen Mariëlle Nellen, Manager 
strategische ontwikkeling op telefoonnummer 06-43167632 of met Ilse Willemsen, medewerker 
Marketing & Communicatie op telefoonnummer 06-43167817. 
 
Solliciteren? 
Heb je interesse in deze vacature dan kun je solliciteren via de website www.sge.nl, klik op 
vacatures, button ‘solliciteren’. Je kunt je brief en CV vóór 1 april a.s. digitaal versturen t.a.v. Pam 
Verpalen, HRM adviseur. 
 
De eerste gespreksronde zal plaatsvinden om maandag 8 april 2019 in de ochtend. 

 

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. 
 

http://www.sge.nl/

