
“Het AMC fascineert. 
Er gebeurt zoveel! 
Ik ben trots dat ik er 
deel van uitmaak.”

Saskia, tweedejaars 
hbo-Radiodiagnostisch laborant 

AMC. Het is jouw wereld!

“Economiestage in het AMC? 
Ik wist niet dat het kon. Dat 
is het leuke aan het AMC. 
Met elke achtergrond kun je 
hier stage lopen.”

Tijmen, vierdejaars hbo-Economie

AMC. Het is jouw wereld!
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stageplaats? 
Op zoek naar een

“In het AMC kijken ze ver 
vooruit. Hoe gaat het nu 
en hoe kan ‘t straks beter? 
Hier werk je echt aan 
de toekomst.”

Tamara, derdejaars hbo-Management, 
economie en recht 

AMC. Het is jouw wereld!



Heb jij wel eens aan het AMC gedacht voor je stage? Het AMC is 
een wereld op zich waar veel te ontdekken valt. Niet alleen in zorg, 
onderwijs en onderzoek. Maar ook op andere afdelingen, zoals ICT, 
inkoop, financiën en HR. En dat betekent dat je in het AMC ook 
een stageplek kunt krijgen als je geen medische studie volgt, maar 
bijvoorbeeld een opleiding informatica, bedrijfskunde, economie, 
rechten of psychologie.

De trots van het AMC
AMC’ers zijn trots op hun organisatie. Die trots geven we graag  
door aan de volgende generatie. We nemen je als stagiair serieus. 
De kennis die jij inbrengt, is voor ons waardevol. Jouw vragen zetten 
ons weer aan het denken. En zie jij iets dat beter kan? Dan doen  
we ook echt iets met je voorstel. Zo draag jij ook bij aan de trots  
van het AMC!

Voorbereid op de toekomst
Op medisch gebied behoren we tot de internationale top. Maar 
er zijn meer uitdagingen voor het AMC. Krappere budgetten, 
concurrentie, meer vraag naar zorg. Dat vraagt om vernieuwing  
en verbetering, niet alleen in de patiëntenzorg maar ook op  
andere afdelingen. Het AMC bereidt zich goed voor op de toekomst.  
En jij? Als je nieuwsgierig bent en van aanpakken weet, zit je goed  
in het AMC.

In het AMC krijg je de ruimte
In het AMC krijg je de ruimte om te ontdekken. Dat kan je soms het 
gevoel geven dat we je in het diepe gooien. Maar we laten je niet aan 
je lot over. Je kunt in het AMC altijd rekenen op goede begeleiding. 
We helpen je met een duidelijke opdracht en een goede planning. 
Je doet mee aan het introductieprogramma en je hebt veel contact 
met collega’s. En natuurlijk elke week een gesprek met je begeleider. 
Het AMC heeft niet voor niets een naam hoog te houden als 
opleidingsinstituut.  

Kijk op de website
Het AMC heeft plaats voor stagiairs op mbo-, hbo- en wo-niveau en 
van heel veel studierichtingen. Ook zijn er verschillende soorten 
stages mogelijk. Voor elke stage gelden voorwaarden. Op de website 
van het AMC lees je er alles over. Kijk op www.amc.nl/stage 
( > Het AMC > Werken in het AMC > Stages).

AMC. 

Het is jouw wereld!

“Ja, ik werd meteen in het 
diepe gegooid. Maar je weet 
je weg hier snel te vinden 
en de collega’s zijn heel 
behulpzaam. Dus ik leer 
ontzettend veel!” 

Jaap-Jan, vierdejaars 
wo-HR-management

AMC. Het is jouw wereld!


