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ING Practica’dan Size Tweet Var! 

 
Finans sektöründe kariyer yapmak isteyen, bankacılığı merak eden 
üniversite öğrencileri, ING Practica IK Sohbetleri kapsamında tüm 

sorularını deneyimli ING Bank insan kaynakları müdürlerine Twitter’dan 
ulaştırıp anında cevap alacak.  

 

ING Bank, sektörde bir ilke imza atarak üniversiteli gençlerle Twitter üzerinden İK Sohbetleri 

düzenleyecek. ING Bank’ın genç yetenek yarışması ING Practica kapsamında düzenlenecek olan 

sohbetlerle finans sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrencilerin soruları ING Bank’ın deneyimli 

insan kaynakları müdürleri tarafından anında cevaplanacak. www.twitter.com/ingbankturkiye adresi 

üzerinden düzenlenecek IK Sohbetleri 30 Mayıs, 13 ve 27 Haziran tarihlerinde saat 17.30’da 

gerçekleşecek.  

 

Fark yaratan 4 öğrenci Amsterdam’a gidecek 

 

Finans sektöründe uzmanlaşmak isteyen ve kariyer planlaması yapan üniversite 3. ve 4. sınıf 

öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerinin başvurduğu ING Practica 2012 yarışmasının bu yıl 

dördüncüsü düzenleniyor.  

 

Nisan ayında başlayan ING Practica 2012 sürecinin ilk etabında 10 üniversite Boğaziçi, Ege, Bilkent, 

Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik, …. olarak belirlendi. Halen devam eden okul elemelerinde ekipler 

profesyonel iş hayatına dair çeşitli kimlikler üstlenerek  bir iş simulasyonunda yer alıyorlar. Böylece 

gençler gerçek iş hayatına dair farklı bir deneyim kazanıp yeteneklerini sergileyebiliyorlar. Bu aşama 

sonunda her okuldan Temmuz ayında yapılacak olan final kampına katılmaya hak kazanacak ekipler 

seçilecek. 

 

10 okulun birinci gelen ekibi Temmuz ayında İstanbul’da yapılacak olan 2 günlük final kampında büyük 

ödül için kıyasıya yarışacak. Burada tasarruf başlığı altında hazırlayacakları projelerle yeteneklerini 

ING Bank üst yönetimine gösterecek olan öğrenciler Amsterdam seyahatine ek olarak ING Bank’ta 

staj yapma imkanı ve birçok sürpriz hediyenin sahibi olacaklar.  

 

Geçen yıl 2 bine yakın üniversite öğrencisinin başvurduğu yarışmanın final kampına 11 üniversiteden 

44 öğrenci katılmaya hak kazanmıştı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği ING Practica’nın 

facebook sayfasını 15 bini aşkın kişi takip ediyor. 

 
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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