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ING Bank, “Aslan Lig”le Başarılı
Çalışanlarını Ödüllendiriyor
ING Bank, çalışanlarını “Aslan Lig”de ödüllendiriyor. Yüksek
performans gösteren çalışanlar, tropik cennetlerde tatil
fırsatlarından, Mini Cooper’lı sürüş keyfine kadar birbirinden özel
armağanlara sahip oluyor.
ING Bank, Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen kurumu olma hedefiyle başlattığı “En İyi İşveren”
Programı” kapsamında “2013 ING Aslan Lig”i başlattı.
Bireysel Bankacılık, Gişe, KOBİ ve Ticari Bankacılık ve Müşteri İletişim Merkezi ekiplerine yönelik
tasarlanan “2013 ING Aslan Lig” kapsamında yüksek performans sergileyen çalışanlar üçer aylık
dönemler sonunda çeşitli armağanlarla ödüllendirilecek.
ING Bank’ın tüm ekiplerinin ortak bir programda yer alması bakımından bir ilk olma özelliğini taşıyan
“2013 ING Aslan Lig” kapsamında ekiplerin performansları prim sisteminden bağımsız bir ödüllendirme
programı içerisinde değerlendirilecek ve emekleri karşılığında çeşitli ödüllerin sahibi olacaklar.
Ortak bir sinerji ile başarılı performans yaratılmasını hedefleyen ING Aslan Lig’de 8 ING Bank çalışanı
tropikal cennetlerde tatil, 11 ING Bank çalışanı iPhone 4S, 6 ING Bank çalışanı 3 ay boyunca Mini
Cooper kullanma hakkı ve 9 ING Bank çalışanı 1000 liralık teknoloji marketi hediye çeki ile
ödüllendirilecek.
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal
hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 93 bin çalışana ve 66 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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