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ING Bank’tan Genç Yeteneklere Uluslararası Kariyer 
Fırsatı  

 

ING Bank’ın üniversitelerin 4.sınıf öğrencileri ve yüksek lisans son sınıf öğrencileri için düzenlediği Practica 

Kampı için başvurular başladı. Bu yıl yedinci kez düzenlenecek olan ING Practica Kampı’nda başarılı olan 

genç yetenekler ING Bank’ta çalışma imkanı ve ING Uluslararası Yetenek Programı (ITTP) aracılığı ile 

uluslararası kariyer yapma fırsatı bulacak. ING Bank web sitesi ve ING Bank Türkiye Facebook sayfasından 

başvuru sayfasına yönlendirilen katılımcılar 1 Ocak tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.   

“Eski köye yeni âdet” getiren anlayışıyla geleneksel bankacılık hizmetlerini sorgulayan ING Bank, işe alım 

süreçlerinde de yenilikçi uygulamalar kullanmaya ve gençlere farklı kariyer imkanları sunmaya devam ediyor.  

ING Bank’ın genç yeteneklere yönelik düzenlediği gelenekselleşen kariyer kampı “ING Practica”nın yedincisi 

için başvuru süreci başladı. İş hayatına hazırım diyen, üniversitelerin 4. sınıf öğrencileri ve yüksek lisans son 

sınıf öğrencileri, www.ingbank.com.tr/practica web sitesi veya ING Bank Türkiye Facebook sayfası üzerinden 

hızlı erişimle ING Practica Kampı’na başvuruda bulunabiliyor. Başvurular 1 Ocak tarihine kadar devam 

edecek.  

Gelen başvurular içinde ön elemeleri başarıyla geçen adaylar 25-26-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Koç 

Üniversitesi’nde düzenlenecek olan kampa katılma hakkı kazanacak.  

Hedef gençlere geleceklerini şekillendirirken yol gösterici olmak 

ING Practica Kampı’yla üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek kariyer planlamalarına katkı sağlamayı 

amaçladıklarını belirten ING Bank İnsan Kaynakları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Seçil Refik sözlerine 

şunu ekledi: 

“ING Bank olarak, bu yıl yedincisini gerçekleştireceğimiz ING Practica Kampı’yla gençlerimizin iş hayatına 

hazırlanmaları, yeni nesil bankacılık hakkında bilgi sahibi olmaları ve profesyonel olarak gelişimlerine destek 

olmayı amaçlıyoruz. Kampı başarı ile tamamlayan adaylarımız da ING Uluslararası Yetenek Programı 

kapsamında bankamızda Bireysel Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Risk, Finans ve Bilgi Teknolojileri 

alanlarında geleceğin liderleri olarak yetiştirilme imkanına sahip olacak. Bu programın en önemli özelliği 

olarak da ING Bank’ın faaliyet gösterdiği ülkelerde yurt dışı rotasyonu yapma ve her yıl Amsterdam’da 

düzenlenen uluslararası eğitimlere katılma fırsatını yakalayacaklar.  

 

http://www.ingbank.com.tr/practica


  

 

 

ING Uluslararası Yetenek Programı kapsamında daha önce aramıza katılan genç yetenekler uluslararası 

kariyer deneyimlerini yaşamaya başladılar bile. Geçtiğimiz iki yılda, ING Uluslararası Yetenek Programı 

kapsamında 2 arkadaşımız Amsterdam’da, 2 arkadaşımız New York’ta, bir arkadaşımız da Londra’daki ING’de 

çalışma fırsatı yakaladılar. Önümüzdeki yıl, bu arkadaşlarımızın arasına yenileri eklenecek ve yurtdışında 

kariyer imkanına kavuşan çalışanlarımızın sayısı giderek artacak.  

Kampa katılan adaylar, kamp süresinde ING Bank’ın üst düzey yöneticileriyle bir arada olacak, proje 

yarışmaları ile sınırlarını zorlayacak, özel eğitimlerle kendilerini geliştirecek ve çeşitli oyunlarla yaratıcılıklarını 

açığa çıkaracaklar. ING Bank olarak, bu kamp sonunda aramıza katılacak olan genç arkadaşlarla gücümüze 

güç katacağımıza ve geleceğin bankacılığını birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz.” 

ING Practica Kampı’na katılan gençler, üç gün süresince verilecek konu üzerinde vaka çalışması yapacak ve 

son gün hazırladıkları projeleri jüri üyelerine sunacak. Kamp sonucunda başarılı bulunan 10 aday ING 

Uluslararası Yetenek Programı (ITTP) kapsamında ING Bank’ta çalışma ve ING Grubu’nun faaliyet gösterdiği 

ülkelerde uluslararası kariyer yapma imkanı bulacak.  

 

Ayrıntılı Bilgi için:   

Gönül Bedir - desiBel Ajans /  
0530 957 47 38 gonul.bedir@desibelajans.com 

 

ING Grubu Hakkında: 

 

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. Her zaman değişime öncülük 

eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, 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 alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. ING Grubu, 

2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal sorumluluk standartları esas alınarak 10 milyon 

dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator prensiplerini gönüllü olarak kabul eden 

10 uluslararası bankadan birisidir. Bu çerçevede,  proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve çevre riskini gözetmekte, 

ilgili standartlar paralelinde hareket etmektedir.  Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones 

Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 

Sözleşmesi’ne de imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.  

 

Türkiye’de yaklaşık 330 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik 

büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli ihracatın 

artırılmasıdır. Yeni dönem bankacılığın öncüleri arasında yer alan ING Bank, bankacılık modelini her zaman, her yerde, 

kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING Bank “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla 

inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır. ING Bank, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla 

Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu Damla’ 

sosyal sorumluluk programını yürütmektedir. Program  ilk yılında 9 ilde, 123 okulda, 255 öğretmene ve 10700 öğrenciye 

ulaşmıştır. 

 


