
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

 
 
 
 
 
 
Je mag werken als arts binnen huisartsgeneeskunde, maar dan volledig onder laagdrempelige 
supervisie, waarbij wij als jouw collega’s huisartsen je met zijn allen zullen ondersteunen om zo veel 
mogelijk ervaring op te doen, diagnoses te kunnen stellen en beleid te kunnen bepalen. Jij haalt de 
druk van ons aanbod af en leert ervan en wij hebben er plezier in om jou het huisartsenvak in volle 
breedte te laten ervaren zonder dat je een definitieve keuze gemaakt hoeft te hebben.“  
 
SGE Woensel:   
Ons gezondheidscentrum Woensel staat midden in de multiculturele wijk en winkelcentrum Woensel. 

Bij SGE Woensel staat de dagelijkse patiëntenzorg op de eerste plaats. Naast de kern-disciplines 

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 wordt het centrum ondersteund op het gebied van 

o.a. HR, financiën en communicatie door ons team op het bedrijfsbureau. 

 
Wij bieden:  

 Je de kans om waardevolle ervaring op te doen in de huisartsenzorg; 

 Je de kans om direct samen te werken met huisartsen; 

 Een goede start van jouw medische carrière of toekomst binnen de huisartsenpraktijk; 

 Een prettige en open werkomgeving waarin je veel kunt leren; 

 Een marktconform salaris (schaal 9 CAO Huisartsenzorg). 

 
 
 

Voor SGE Woensel en eventueel andere locaties van SGE 
 zoeken wij per 1 februari 2021 een: 

ANIOS - Basisarts 
32-38 uur per week (uren in onderling overleg) 



 

 
 
 
Wat vragen we:   

 Afgeronde studie geneeskunde; 

 Big registratie (of aanvraag hiervoor reeds ingediend); 

 Affiniteit met huisartsgeneeskunde; 

 Goede communicatieve vaardigheden, klantvriendelijk en hulpvaardig. 

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

Ineke Roothans, clustermanager, tel.nr 06-43167761 of met Meggy Hurenkamp, huisarts, tel.nr 040-

7116800. 

 

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. 
 

 


