
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

 
 
 
 
 
 
Het apotheekbedrijf van SGE bestaat uit ongeveer 70 medewerkers en is georganiseerd naar een 
toekomstbestendige, innovatieve en vernieuwende organisatie. Binnen onze centrale SGE apotheek 
wordt de medicatie klaargemaakt voor de zorglocaties in de gezondheidscentra van SGE. Binnen 
SGE werken zorg- en logistieke apothekers nauw samen met artsen om ervoor te zorgen dat de 
logistieke en zorgprocessen goed op elkaar aansluiten zodat onze dienstverlening optimaal aansluit bij 
de behoefte van onze patiënten / klanten. Op dit moment zijn er naast de centrale apotheek 5 
reguliere apotheken en 3 Medipunten t.b.v. het publiek. 
 
Wij bieden:  

 een werkplek in een innovatieve apotheek-organisatie met 8 zorglocaties in een heel divers en 

gezellig team van 8 apothekers;  

 de discipline apothekers kent binnen SGE een zeer grote mate van vrijheid en 

verantwoordelijkheid om de organisatiedoelen vast te stellen c.q. de weg waarlangs deze te 

bereiken;. 

 SGE is een niet-commerciële danwel winstgedreven organisatie; 

 zeer goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden: salarisrange conform vigerende 

CAO gezondheidscentra: 4500,- (start) - 6500,- (hoogste na 10 jaar)/mnd, bij 38/wk, ex 8% 

vak.geld; 

 opname in het Pensioenfonds voor Apothekers (1/3-2/3 verdeling tussen wn-wg);  

 een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar met uitzicht op een dienstverband voor 

onbepaalde tijd. 
 
  

Voor SGE apotheken zijn wij op zoek naar: 

2 junior apothekers m/v 
(ieder 0,8-1,0 FTE) 



 

 
Wij zoeken een tweetal jonge collega’s, waarvan elk: 

 een Nederlands apothekersdiploma heeft, een voltooide registratie is niet noodzakelijk; 

 een echte aan-pakker is die resultaten boekt alsmede een teamplayer is;  

 goede communicatieve vaardigheden heeft alsmede ondernemend en flexibel is; 

 stressbestendig is en de juiste prioriteiten weet te stellen; 

 kan coördineren, aansturen en projectmatig werken; 

 positief en kritisch is en zelfreflectie heeft; 

 weet dat registratie mogelijk is maar nog niet in het eerste jaar; 

 enige werkervaring heeft maar dat is niet per definitie noodzakelijk. 
 
Waarvan de ene collega zich vooral richt op Zorg en zoeken we iemand die: 

 interesse en focus in/op zorg heeft en gaat bijdragen aan de implementatie en uitbouw van 
m.n. de zorgactiviteiten; 

 de plek in het primaire proces en de interactie met de patiënt opzoekt en juist daarin de 
arbeidssatisfactie ervaart;  

 farmaceutische partner van de huisartsen en hun medewerkers is; 

 zorgmedewerkers kan motiveren en begeleiden in hun zorgrol;  

 de werkzaamheden vanuit de diverse apotheken/Medipunten verricht. 
 
En de andere collega zich vooral richt op Logistiek en zoeken we iemand die: 

 interesse en focus in/op apotheeklogistiek, alsmede kennis van ICT heeft en gaat bijdragen 
aan de fine tuning en optimalisering van de huidige systemen en processen; 

 de basispersoonlijkheid heeft om een groter team (25-30) aan te kunnen (gaan) sturen; 

 de werkzaamheden hoofdzakelijk vanuit de centrale apotheek verricht. 
 
Meer informatie: 
Voor verdere informatie over de inhoud van de functie en de vacature kun je contact opnemen met 
Richard van Slobbe, openbaar apotheker specialist, Manager Apotheken tel. 06-21890990, 
r.vanslobbe@sge.nl. 
 
Solliciteren:  
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV kunnen gericht worden aan Denise Tekath, HRM 
adviseur. De sollicitatie kan digitaal verstuurd worden via www.sge.nl, klik op ‘Werken bij SGE’ > 
‘Solliciteren’. 

 

 
 

 
 
 
 

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/

