
 

Basın Bülteni                                                                                              29 Ağustos 2012 

 

ING BANK GELECEĞİN YÖNETİCİLERİ OLACAK  

“SATIŞ TEMSİLCİLERİ” ARIYOR 
Türkiye bankacılılık sektöründe istihdama olan katkısını devam ettiren ING 

Bank, ticari bankacılık alanında şube satış kadrolarında görev yapacak yeni 

Satış Temsilcileri’ne kapılarını açıyor.  

Türkiye’nin “En Çok Çalışılmak İstenen” bankası olma hedefiyle faaliyet gösteren ING Bank, ticari 

bankacılık alanında şube satış kadrolarında görev yapacak “Satış Temsilcileri” arıyor. Geleceğin 

şube yöneticilerini yetiştirmeyi hedefleyen ING Bank, “Satış Temsilcileri” için ayrıcalıklı bir kariyer yolu 

çizerek terfi dönemlerinde farklı iş kolları arasında rotasyon imkanı da sunuyor. 

Satış Temsilcileri 13 hafta boyunca eğitim alacaklar 

ING Bank bünyesinde “Satış Temsilcisi” olarak görev alacak adaylarda aranan özelliklerin başında 4 

yıllık örgün eğitim veren üniversitelerin tercihen İşletme, İktisat, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği, 

Mühendislik bölümlerinden henüz mezun olmuş ya da 2012 Ekim ayına kadar mezun olmaları geliyor. 

ING Bank, bünyesine katacağı satış temsilcisi adaylarında yüksek satış kabiliyeti, kuvvetli iletişim, ekip 

çalışmasına yatkınlık ve analitik düşünebilme gibi özellikler arıyor. Satış Temsilcileri, Ekim ayından 

itibaren alacakları 13 haftalık eğitimin ardından “Yetkili” unvanıyla Adana, Ankara, Antalya, Aydın, 

Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Mersin, 

Samsun veya Trabzon’da bulunan ING Bank şubelerinde görev yapacaklar.  

ING Bank’ta Satış Temsilcisi olarak görev almak isteyenler 27 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında 

www.ingbank.com.tr adresinde yer alan iş başvuru formunu doldurup “STT-2012” kodlu ilanı seçerek 

başvuru yapabilecekler. 

İstihdama büyük katkı 

ING Bank, 2012 yılı Ocak ayından bu yana KOBİ Bankacılığı’nda 49, Bireysel Bankacılık’ta 51 ve 

Ticari Bankacılık’ta 22 Satış Temsilcisi alımı yaparak istihdama olan katkısını sürdürüyor.  

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir 
finansal hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 40'tan fazla 
ülkede 94 binin üzerinde çalışana ve 67 milyonun üzerinde müşteriye sahiptir. Her zaman değişime 
öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, 
yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır. 

Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda 
çocukların eğitimi, finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. 
UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. yılını dolduran ING Grubu, ‘ING Chances for Children’ programı 
kapsamında çocukların eğitime erişimini sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu 
FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında 
Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır 
karbon ayak izi ile sürdürmektedir. 
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