
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

 
 
 
 
 
SGE Apotheken  
De SGE apotheken zijn de afgelopen jaren bezig geweest met een intensief verandertraject, waarbij 

de werkzaamheden van de back- en frontoffice gescheiden zijn. In onze 5 Zorgapotheken is een top-

200 van medicijnen aanwezig voor met name de Eerste Uitgiftes. Farmaceutische zorg wordt in 

nauwe afstemming met de huisartsen geleverd en waar mogelijk worden instrumenten als 

KIJKgesprek ingezet. De logistieke handelingen zijn gecentraliseerd in een centrale apotheek voor 

logistiek, waar de receptverwerking, voorraadbewaking, distributie, etc. plaats vindt. Op deze manier 

zijn onze apotheken klaar voor de toekomst en zijn het plekken waar zorg wordt geleverd, los van het 

doosje. 

 
Functie-inhoud:  

Wat ga je onder meer doen: 

 Je geeft op coachende wijze leiding aan het team van apothekers en de farmaceutisch 

manager. Daarnaast werk je met hen, maar ook met andere stakeholders uit onze organisatie, 

nauw samen aan de geformuleerde doelstellingen/beoogde resultaten voor de korte en 

langere termijn; 

 Je neemt het voortouw in het verder ontwikkelen, fine-tunen en begeleiden van onze 

geherstructureerde apotheek en het strategisch beleid met korte en lange 

termijndoelstellingen & benodigde randvoorwaarden; 

 Je prioriteert  verbeteringen, stelt een 'roadmap' op en houdt de stakeholders op de hoogte 

van de voortgang. Je zorgt ervoor dat deze verbeteringen kwalitatief en op tijd worden 

geïmplementeerd; 

 Je hebt een hands-on mentaliteit, waarmee je al onze apotheekmedewerkers en andere SGE 

collega’s weet te motiveren, enthousiasmeren en verbinden; 

Voor SGE Apotheken zoeken wij per 1 februari 2021 een 

Manager Apotheken  
gemiddeld 24 uur per week  



 

 Je zit nooit stil en weet onze afdeling Apotheken te positioneren, zowel binnen SGE als 

regionaal en landelijk; 

 Je zorgt voor het ontwikkelen en realiseren van afspraken met ketenpartners, leveranciers en 

zorgverzekeraars; 

 Je volgt externe ontwikkelingen in de eerstelijnszorg en farmacie, waar nodig speel je hierop 

in.  

Functie-eisen:  

 Je bent gediplomeerd apotheker en hebt ten minste 5 jaren werkervaring als beherend 
apotheker; 

 Je hebt WO werk- en denkniveau en ervaring in (project)management binnen de farmacie, bij 

voorkeur in de eerstelijnszorg; 

 Je bent resultaatgericht en hebt het vermogen om al onze medewerkers van de apotheken te 

motiveren, enthousiasmeren en verbinden; 

 Je hebt financieel en commercieel inzicht, een helikopterview, goede contactuele, 

communicatieve en coachende vaardigheden en je beweegt je gemakkelijk op alle niveaus 

van de organisatie; 

 Je bent integer, betrouwbaar, tactvol en hebt invoelend (inlevingsvermogen/empathisch 

vermogen) vermogen en overtuigingskracht. 
 
Arbeidsvoorwaarden:  
Inschaling vindt plaats op basis van de binnen de organisatie geldende arbeidsvoorwaarden en 

salarisindeling.  

 
Meer informatie:  

Voor verdere informatie over de inhoud van de functie en de vacature kun je contact opnemen met 

Pascale Voermans, Voorzitter Raad van Bestuur, tel. 06-22391274, of met Eefje Fransen, hoofd HRM 

tel. 06-43167802. 

 
Solliciteren:  
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV kunnen gericht worden aan Eefje Fransen, hoofd HRM. 

De sollicitatie kan digitaal verstuurd worden via www.sge.nl, klik op ‘Werken bij SGE’ > ‘Solliciteren’.  

 

De eerste gespreksronde zal op vrijdag 29 januari 2021 plaatsvinden 

 

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. 
 

 


