SGE is al 35 jaar actief in alle wijken van Eindhoven. Vanuit 11 gezondheidscentra werken
apothekers, huisartsen, 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 SGE de Parade zoeken wij z.s.m. een:

Fysiotherapeut
Voor 30-38 uur per week

Wij bieden:
 Een uitdagende en afwisselende functie in een gezellig en enthousiast team waarin op een
laagdrempelige manier wordt samengewerkt met de huisartsen uit het centrum;
 Een mooie oefenzaal om patiënten actief te laten oefenen;
 Een marktconform salaris en een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder 25 vakantiedagen, 8% vakantiegeld, fietsenplan en opname in pensioenfonds PFZW;
 Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
 Een leuk en enthousiast team waarin samenwerking met andere collega’s binnen het
gezondheidscentrum hoog in het vaandel staat!
Wij zoeken een collega:
 Met een HBO diploma fysiotherapie;
 In opleiding is tot manueel therapeut of afgestudeerd is als manueel therapeut;
 Ondernemend is, ervaring heeft met het opzetten van nieuwe projecten en zelfstandig kan
werken;
 Met affiniteit voor een brede patiëntenpopulatie, waaronder expats en ouderen;
 Die initiatief neemt, innovatief en proactief is;
 Met een enthousiaste en energieke persoonlijkheid;
 Met goede communicatieve vaardigheden;
 Die bereid is tot het begeleiden van groepsactiviteiten;
 Die in verband met een grote buitenlandse populatie kennis heeft van de Engelse taal (pré).

SGE de Parade:
SGE De Parade is een centrum gelegen in van Woensel-Zuid. De wijkbewoners van Woensel-Zuid
zijn bij ons zeker van goede zorg. Ons gezondheidscentrum is multidisciplinair ingericht, naast de
kern-disciplines huisartsen, fysiotherapie en apotheek/medipunt zijn ook enkele andere disciplines in
het centrum gehuisvest, zoals diëtetiek, podotherapie en logopedie. Dichtbij, laagdrempelig en
persoonlijk: dat is eerstelijnszorg volgens SGE. Naast uw gezondheid werken wij aan een duurzaam
gezondere wijk. Wij staan voor u klaar met een team van zorgverleners en informeren en adviseren u
graag over uw gezondheid en uw welzijn.
Achter de schermen word je ondersteund door de collega’s van het bedrijfsbureau op o.a. het gebied
van HRM, financiën en communicatie. De locatie SGE De Parade is goed te bereiken per auto, fiets
en openbaar vervoer.

Solliciteren:
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV kunnen gericht worden aan de afdeling HRM. De
sollicitatie kan digitaal verstuurd worden via www.sge.nl, klik op ‘Werken bij SGE’ > ‘Solliciteren’.
Meer informatie:
Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Marlies de Bakker,
clustermanager op telefoonnummer 06-46241093 of Robert Hazenberg, clustermanager op
telefoonnummer 06-15329662.

