SOLLICITATIEPROCEDURE OPLEIDINGSPLAATSEN INTERNE GENEESKUNDE
Regio Amsterdam (Academisch Medisch Centrum)
Per jaar zijn in de regio Amsterdam (AMC) ongeveer 10 plaatsen beschikbaar voor nieuwe
AIOS (per sollicitatieronde ongeveer 5 plaatsen). Sollicitatiebrieven kunnen worden gericht
aan de regionale hoofdopleider in het Academisch Medisch Centrum.
Amsterdam UMC
Locatie Academisch Medisch Centrum
secretariaat Interne Geneeskunde, D3-218
T.a.v. mevrouw prof.dr. S.E. Geerlings
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
Mailadres: c.e.verstift-snoek@amsterdamumc.nl (secretaresse)
Aan te leveren documenten:
- Sollicitatiebrief (met vermelding per wanneer u beschikbaar bent).
- CV (met referenties)
- Aanbevelingsbrieven
- Cijferlijsten van de faculteit
Nieuwe AIOS stromen in per 1 februari, 1 juni of 1 oktober. Er worden jaarlijks twee
sollicitatierondes gehouden, respectievelijk in mei en november. Voor de voorjaarsronde
dient uw brief uiterlijk 1 april in ons bezit te zijn, voor de najaarsronde uiterlijk 1 oktober.
U kunt solliciteren met een startdatum tot max. 1 jaar verder (voorbeeld: in oktober 2020 kunt
u solliciteren met als uiterlijke startdatum 1 oktober 2021).
De sollicitatiecommissie bestaat uit de (waarnemend) opleiders in het AMC en de
geaffilieerde ziekenhuizen, aangevuld met een aios die de opleiding bijna voltooid heeft.
Deze commissie bestudeert de schriftelijke gegevens van de sollicitant en besluit hem/haar
al dan niet voor een gesprek uit te nodigen. Voor deze gesprekken deelt de commissie zich
in drieën. U hebt achtereenvolgens gesprekken van 15 minuten met de drie commissies.
Binnen 2 dagen na deze gesprekken ontvangt u bericht. Geselecteerden kunnen doorgaans
binnen 6-12 maanden hun opleiding beginnen. Kandidaten kunnen twee keer solliciteren.
Een tweede keer is alleen mogelijk indien een toevoeging aan het CV heeft plaatsgevonden
(b.v. een ANIOS-schap).
Sollicitaties voor een (voor)opleidingsplaats interne geneeskunde in het kader van de
opleiding tot een erkend (deel)specialisme of voor een ANIOS-plaats kunnen aan de
regionale hoofdopleider of aan een van de niet-universitaire opleiders gericht worden.
De tot de regio Amsterdam (AMC) behorende opleidingsklinieken met een bevoegdheid voor
een (partiële) opleiding interne geneeskunde vindt u op: www.internisten.nl onder het kopje
Opleiding/nascholing ↓ opleiding ↓ opleidingsklinieken.
(versie april 2020)

