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.

Voor het apotheekbedrijf van SGE zijn wij op zoek naar een:

Apothekersassistent (v/m)
20 tot 38 uur per week
(In gesprek met jou willen we graag horen waar jouw voorkeur naar uitgaat,
om vervolgens samen te bepalen wat we voor elkaar kunnen betekenen.)

Onze apotheken maken onderdeel uit van onze gezondheidscentra welke midden in de wijken van
Eindhoven staan. Bij SGE staat de dagelijkse patiëntenzorg op de eerste plaats. Naast de kerndisciplines huisartsen, fysiotherapie, apotheek en psychosociale zorg zijn er nog enkele andere
disciplines in het centrum gehuisvest, zoals diëtetiek en een prikpost. Dichtbij, laagdrempelig en
persoonlijk; dat is eerstelijnszorg volgens SGE. Achter de schermen worden de centra door het team
op het bedrijfsbureau ondersteund op het gebied van o.a. HR, financiën en communicatie.
Wij bieden:
 Een veelzijdige werkplek met een gemêleerde patiëntenpopulatie, waarin je samenwerkt met
een vast team collega’s zoals de apotheker, apothekersassistenten en -apotheekhulpen.
 Een innovatieve organisatie met apotheken en medipunten, waarbij het voorraadbeheer en de
distributie van geneesmiddelen en hulpmiddelen van alle SGE apotheken is gecentraliseerd.
Geneesmiddelen worden centraal gereedgemaakt in de nieuwe SGE apotheek aan de
Avignonlaan.
 Een marktconform salaris met 8% vakantiegeld, 25 verlofdagen bij een fulltime dienstverband
en opname in pensioenfonds PMA.
 Een leuk, enthousiast team waarin samenwerking met andere collega’s hoog in het vaandel
staat!
 Ruimte om te groeien in je vak.
Wij zoeken:
 Een positief ingestelde, representatieve en gediplomeerde collega die onze cliënten op
klantvriendelijke wijze te woord wil staan. Hierbij verwachten we een zelfstandige en accurate
werkwijze, maar ook flexibiliteit en eigen initiatief wordt op prijs gesteld.
Ben jij positief ingesteld, leergierig, hardwerkend en flexibel en heb je interesse in deze vacature?
Aarzel dan vooral niet om te solliciteren.

Meer informatie:
Voor verdere informatie over de inhoud van de functie en de vacature kun je contact opnemen met
Nicole Otter, management assistente apotheek tel. 06-43168305.
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.

