
 
 

 
 
 
 
 
SGE is al bijna 40 jaar actief in alle wijken van Eindhoven! Vanuit de gezondheidscentra werken 
huisartsenteams, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, apothekers (assistenten) en tandartsen 
(assistenten) aan de gezondheid en het welzijn van ruim 80.000 Eindhovenaren. Dit doen we in een 
breed netwerk van zorgspecialisten. Bij SGE kan een wijkbewoner erop vertrouwen dat we ons 
uiterste best doen voor zijn of haar gezondheid. Ook helpen wij bij het vinden van een route in het 
zorglandschap. Onze deur staat fysiek en digitaal open voor alle wijkbewoners, in elke fase van hun 
leven! 
 
De uitdagingen in de eerste lijn zijn groot en de focus is resultaatgericht. Wij vinden het echter van 
wezenlijk belang om aandacht te hebben voor hoe we samen tot deze resultaten komen. Onze 
kernwaarden zijn hierbij ons kompas: mensgericht, met elkaar en eigenaarschap. Samen met jou 
bouwen we heel graag verder aan een sterke bedrijfscultuur! Tegelijkertijd geef jij een boost aan je 
loopbaan en aan jouw persoonlijke ontwikkeling. 
 

 
Wat ga je doen: 
Als bezorger bij SGE apotheken bv zorg je ervoor dat de bestellingen efficiënt bezorgd worden. Dit 

doe je samen met je collega’s. We hebben de postcodegebieden in Eindhoven opgedeeld in 3 routes 

en per dag ben je verantwoordelijk voor een bepaalde route.    

De te bezorgen pakketten worden gesorteerd en hierna breng jij ze naar of één van onze 

apotheeklocaties, of naar een instelling of lever je het af op een door de patiënt gekozen andere 

locatie binnen de regio Eindhoven.   

Daarnaast heb je ook een rol in het verwerken van de interne post voor alle onze gezondheidscentra 

en het bedrijfsbureau van SGE.  

 
Wat bieden wij jou?  

 Een functie die is gericht op zowel het bezorgen van geneesmiddelen bij patiënten als het 

bezorgen van de interne post naar alle locaties van SGE. Daarnaast verricht je in de diverse 

gezondheidscentra facilitaire ondersteuning;  

 Een veelzijdige en innovatieve werkplek met een gemêleerde patiëntenpopulatie, waarin je 

samenwerkt met een vast team collega’s zoals de apotheker, apothekersassistenten en –

apotheekhulpen en collega-bezorgers; 

 Het salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring. Schaalminimum € 1.763,- en 

schaalmaximum € 2.318,- (op basis van een fulltime dienstverband, 38 uur per week) met 

daarnaast 8% vakantiegeld, 25 verlofdagen bij een fulltime dienstverband en opname in 

pensioenfonds PMA;  

 Een vast team waarin samenwerking met andere collega’s hoog in het vaandel staat! 

 Onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van onze online leeromgeving GoodHabitz; 

 

 

 

 

 

Voor SGE Apotheek B.V. zijn wij op zoek naar een: 

Bezorger 
(18 uur per week) 



 
 

Wat breng jij mee? 

 Als bezorger ben jij voor ons een belangrijk visitekaartje. We vinden het daarom van belang dat je 

positief bent ingesteld en een net en verzorgd uiterlijk hebt.  

 Je bent klantvriendelijk en je haalt plezier uit je werk door onze klanten blij te maken met het 

leveren van hun medicatie en dit laat je op enthousiaste wijze zien.   

 Daarnaast ben je een echte teamplayer. Zo ben jij bijvoorbeeld altijd bereid om je collega’s te 

helpen als ze hulp nodig hebben.  

 En een flexibele instelling richting je team is voor jou vanzelfsprekend! 

 Je hebt minimaal VMBO werk- en denkniveau en werkervaring in de zorg- of bezorgingsbranche 

is een pre. 

 Ook ben je in het bezit van een autorijbewijs en bij voorkeur met 3 jaar rijervaring.  

 En tot slot is het van belang dat je goed kunt organiseren en zelfstandig je werkdag in kunt delen.  

SGE Apotheken bv 
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. plaatsvindt. Op deze manier zijn onze 

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

 
Laten we kennis maken: 

Voor inlichtingen over de vacature, of als je een kijkje wil komen nemen, kun je contact opnemen met 

Nicole Otter tel.nr 0643168305 

 

Solliciteren: 

Raak jij al enthousiast? Als jij degene bent die wij zoeken, twijfel dan niet en solliciteer! Schriftelijke 

sollicitaties voorzien van een cv kunnen gericht worden aan Denise Tekath, HRM adviseur. De 

sollicitatie kan digitaal verstuurd worden via werken@sge.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. 
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