Basın Bülteni

İstanbul, 15 Haziran 2011

ING BANK, YARININ YÖNETİCİLERİNİ BUGÜNDEN SEÇİYOR
ING BANK, YETENEKLİ GENÇLERE YATIRIM YAPIYOR
ING BANK, YETENEKLİ GENÇLERİ GLOBAL BANKACI YAPACAK
YENİ MEZUNLARI YETİŞTİRİP ÜST DÜZEY YÖNETİCİ YAPACAK!
ING Bank, ING International Talent Program (IITP) ile Türkiye’den seçeceği yetenekli üniversite
mezunlarını 3 yıllık gelişim programı ile üst düzey yönetici olarak hazırlayacak!

ING Bank, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde gençlere yönelik uluslararası bir kariyer programı
başlatıyor. tı. ING Grubu’nun yürüttüğü ‘ING International Talent Program’ (IITP) ile Türkiye’deki
gençler de global düzeyde bankacı olmaya aday olacak.
ING Grubu, bu programla her yıl ülkelerden yetenekli yeni mezunları seçerek uluslararası bir eğitim
programına alacak. ING Grubu’nun merkezinin bulunduğu Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki
eğitim programlarını da içeren toplam 3 yıllık bu süreçten sonra genç yetenekler, uygun iş
pozisyonlarına yerleştirilecek. ING Grubu, bu program ile uzun vadede bankaya üst düzey kadro
yetiştirmeyi planlıyor.
İyi derecede İngilizce bilmek şart!
ING Bank’ın programına sadece yeni mezunlar veya en fazla iki yıllık iş tecrübesi olanlar
başvurabiliyor. İleri derecede İngilizce şartı aranan IITP’de yüksek lisans ve yurtdışı staj tecrübesi de
artı puan olarak değerlendiriliyor. IITP bundan sonra her yıl yeni mezunları almaya devam ederek
sürekli bir program haline gelecek.
Çalışanlar kendilerini keşfediyor
ING Bank, IITP’nin yanında sektörde ilk sayılabilecek birçok farklı İK çalışması yürütüyor. ING Bank,
yaşayarak öğrenme metodolojisine dayanarak hazırladığı “Yönetici Adayı Gelişim Programı” isimli
diğer uygulaması kapsamında, müşteri temsilcilerini özel bir rotasyon programına tabi tutuyor.
Türkiye’de diğer bankalarda bulunmayan bu program ile çalışanlar her altı ayda bir bölüm değiştirerek
farklı bölümleri tecrübe ediyorlar. Toplam üç rotasyon yapılırken sonrasında sürekli çalışılacak bölüm
belirleniyor. Bu programla çalışanların kendi becerilerini keşfedebilmeleri, kendilerini farklı alanlarda
geliştirebilmeleri sağlanıyor.
Bankacılık, yatırım, hayat sigortası ve bireysel emeklilik dallarında faaliyet gösteren Hollanda kökenli ING Grubu dünya
çapında bir finans kuruluşudur. 40’tan fazla ülkede bireysel ve kurumsal 85 milyondan fazla müşteriye sahip olan ING
Grubu, 107 bin çalışanı ile müşterilerine finansal geleceklerini yönetmeleri için gerekli standartları belirlemede yardımcı
olmaktadır. Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Avustralya’ya dünya genelinde faaliyet gösteren ING Grubu, 2007 yılında

“Interbrand En İyi 100 Marka” sıralamasında 81’inci, “Fortune Global 500” listesinde ise 7’inci, 2009 yılında ise Fortune
“En Beğenilen Finansal Kuruluşlar” listesinde 6’ıncı sırada yer almıştır.
ING Grubu, 2007 yılında Oyak Bank’ın yüzde 100 hissesini satın alarak Türkiye pazarına girmiştir. 7 Temmuz 2008
tarihinde faaliyete başlayan ING Bank, 329 şubesi ve 5920 çalışanı ile Türkiye’de bireysel, KOBI ve ticari, kurumsal
bankacılık ve özel bankacılık segmentlerinde hizmet vermektedir.
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