
 

 

 
  
 
 
SGE is al 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: 

Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het leveren van uitstekende farmaceutische patiëntenzorg. 

Tevens ben je klantgericht en geef je gevraagd en ongevraagd advies en voorlichting en zorg je hierbij voor 

een warm contactmoment met onze klanten, zodat deze zich bij ons altijd welkom voelen. Daarnaast zorg je 

vanzelfsprekend voor goede samenwerking met huisartsen en  andere organisaties in je wijk. Samen met je 

collega’s stem je de dagelijkse werkzaamheden af en ben je medeverantwoordelijk voor het afhandelen van 

de recepten en draag je bij aan een soepel verloop hiervan. Er zijn drie contexten waarin je als 

apothekersassistent(e) aan de slag kunt: binnen de zorg, logistiek of weeklevering. Een combinatie hiervan 

is zeker ook mogelijk/ bespreekbaar. De inhoud: 

 Zorg: binnen zorg ligt de nadruk op de interactie met de klant aan de balie en ben jij een belangrijk 

visitekaartje voor de apotheek. Jij bent degene die de klant extra informatie geeft en zorgt voor een 

warm contactmoment. 

 Logistiek: bij logistiek ligt meer de nadruk op receptverwerking, medicatiebewaking, verwerking 

van batches voor de automatische herhaalrecepten, etc. Jij hebt inzicht in de totale keten en je 

zorgt ervoor dat het pakje op het juiste moment kan worden afgeleverd. 

 Weekleveringen: De apothekersassistent van deze afdeling verricht alle werkzaamheden die 

betrekking hebben op de weekleveringen. Hierbij valt te denken aan het verwerken van recepten 

en tussentijdse wijzigingen, het uitvoeren van medicatiebewaking en begeleiding en het declareren 

van de leveringen. 

Wat bieden wij jou? 

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

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

apotheekhulpen en bezorgers. 

 Een marktconform salaris met 8% vakantiegeld, 25 verlofdagen bij een fulltime dienstverband, een 

fietsenplan en opname in pensioenfonds PMA. 

 Verder heb je onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van onze online leeromgeving 

GoodHabitz; 

 Ruimte om te groeien in je vak;  

 Dit alles gebeurt in een team waarin samenwerking met andere collega’s hoog in het vaandel staat! 

 

Voor het apotheekbedrijf van SGE zijn wij op zoek naar een 

Apothekersassistente (v/m)  
Verschillende dienstverbanden zijn mogelijk 

 
Het aantal beschikbare uren kan door meer kandidaten worden ingevuld of in combinatie 

met andere afdelingen/locaties binnen de apotheek. 

 
 

 



 

 

 

 

 

Wat breng jij mee? 

 Uiteraard een diploma apothekersassistent. 

 Een positief kritische instelling en een realistische blik op (on)mogelijkheden binnen je vakgebied. 

 Een flexibele houding richting je team is voor jou vanzelfsprekend. 

 Eigen initiatief, zelfstandig en foutloos willen werken is jouw 2e natuur 

 Iemand die naast computerkennis in algemene zin, ook bij voorkeur ervaring heeft met het 

programma Pharmacom; 

 En het een uitdaging vindt om procesmatig te werken (werken conform procedures, tijdig 

afwijkingen signaleren en hierin actie onderneemt). 

 
SGE Apotheken bv: 
De SGE apotheken heeft de afgelopen jaren een intensief verandertraject doorlopen 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: 06 43168305 

 

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 voorkeur uit naar een interne 

kandidaat  

mailto:werken@sge.nl

