
  

BASIN BÜLTENİ 

 

17 Temmuz 2012 

 
ING Grubu’ndan iki kariyer portalı 

 

Dünyanın 40 ülkesinde ‘En İyi İşveren’ hedefiyle faaliyetlerini sürdüren ING 

Grubu, yayına açtığı iki web sitesi ile hem çalışanlarına uluslararası kariyer 

fırsatı sunuyor hem de genç yeteneklerin kariyerlerini ING Grubu çerçevesinde 

şekillendirmelerini sağlıyor. 

 
Dünya çapında 95 binin üzerinde çalışanıyla 67 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren ING Grubu, "En 

İyi İşveren" programı çerçevesinde global düzeyde kariyer fırsatlarının yer aldığı iki web sitesini yayına 

açtı. Kariyer portalları, ING Bank çalışanlarının kariyerlerine banka içerisinde devam etmelerini 

sağlamak, birlikte uzun soluklu çalışma imkânı bulmak, çalışanların kariyer yönetimlerinin yanı sıra 

potansiyel yeni yetenekleri bankaya çekmek amacıyla hazırlandı. 

 

Çalışanlara uluslararası kariyer fırsatı 

 

ING Grubu’nun global intraneti altında yayına başlayan içeriye yönelik portal, Grup içerisindeki 

uluslararası kariyer fırsatlarını değerlendirmek isteyen çalışanların beklentilerini karşılıyor. Sayfa 

ING'nin global yapısı içinde farklı kültürlerle bir arada olmak ve farklı ülkelerde ING'nin başarısına katkı 

sağlamak isteyen çalışanlara ING Bank’ın faaliyet gösterdiği 40 ülkede iş fırsatı sunuyor. 

 

Genç yeteneklere Grup bünyesinde iş olanakları 

 

Grubun dünya çapındaki kurumsal kimliğini yansıtan http://www.ing.jobs sayfası ise iş arayan yetenekli 

gençlere Grup bünyesindeki iş olanaklarını duyuruyor. Facebook üzerindeki ING Global Kariyer 

sayfası ve ING Talent Twitter hesabıyla bağlantılı olan portal, online işe alım sürecinin en önemli 

ayağını oluşturuyor. 

 
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 97,000’in üzerinde 

çalışana ve 75 milyon 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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