Bij ING regel je meer dan alleen je bankzaken. Je stage bijvoorbeeld. Die je klaarstoomt voor je carrière.
Jaarlijks lopen meer dan 500 mbo-, hbo- en wo-studenten stage bij ING. Zij werken mee op een afdeling of voeren een
onderzoek uit voor hun afstudeeropdracht. Zoek je een meewerkstage, een afstudeerstage of een combinatie daarvan? Bij
ING vind je een breed aanbod aan stageplaatsen in verschillende studierichtingen, zoals Informatie Technologie, Financieel
en Marketing & Communicatie.
Waarom ING?
Bij een grote organisatie als ING, met bijvoorbeeld bij ING Bank wereldwijd meer dan 64.000 werknemers en ruim 33
miljoen klanten, doe je veel ervaring op. Een stage bij ING is een ideale mogelijkheid om veel mensen te leren kennen, je
netwerk op te bouwen en kennis te maken met veel aspecten van het bedrijfsleven. Je kunt in verschillende vakgebieden
stage lopen. Denk bijvoorbeeld aan Informatie Technologie, Riskmanagement , Economische Research en
Marketing/Communicatie. (Meer informatie over deze en andere vakgebieden kun je vinden via deze link
http://www.ing.jobs/Nederland/Vakgebieden.htm)
Waar je binnen ING ook stage loopt, je leert veel over je vakgebied en over ING als werkgever. Jij krijgt de ruimte om je
talenten in te zetten en zelf met oplossingen te komen waardoor je de doelen kunt halen. Een volwaardige arbeidsrelatie
en de grote betrokkenheid tussen jou en je manager leiden tot prestaties. Er is onderling vertrouwen; afspraken maken
jullie samen. Je resultaten worden eerlijk beoordeeld. En als je je stageperiode goed afsluit, zit er misschien wel een
startersfunctie voor je in, bijvoorbeeld in het ING International Talent Programme. Bij ING kan jij het beste uit jezelf halen!
Praktische informatie
Je kunt gedurende het hele jaar met je stage starten. De twee periodes in het jaar waarop de meeste stagiaires starten zijn
september en februari. De stages bij ING hebben een minimale duur van drie maanden en je stage zal fulltime zijn (36 uur).
Als WO-student ontvang je een stagevergoeding van €600 per maand. Je kunt met je manager en de begeleider vanuit je
opleiding afstemmen hoe je jouw stage in de praktijk invult.
Je krijgt een vaste stagebegeleider binnen ING. Hij of zij werkt op de afdeling waar je stage loopt en is je eerste
aanspreekpunt. Je begeleider zorgt dat je de faciliteiten hebt om je stage uit te kunnen voeren, maar jij bent uiteraard
helemaal zelf verantwoordelijk voor het succes van je stage.
Activiteiten
ING vindt het belangrijk dat stagiairs een leuke, leerzame tijd hebben. Daarom worden er elk jaar een aantal activiteiten
speciaal voor stagiairs georganiseerd.
ING Stage Event
Tijdens deze bijeenkomst leer jij je mede-stagiairs kennen. Daarnaast kom je alles te weten over ING en de mogelijkheden
die ING biedt.
Stage forum
Deze interne community kan jij gebruiken om contact te onderhouden met alle andere stagiairs binnen ING, bijvoorbeeld
om vragen te stellen of ervaringen te delen. Of om een leuke activiteit te organiseren!
Borrels
Er worden regelmatig borrels gehouden om bij elkaar te komen en elkaar te leren kennen.
Naast een interessante stage-opdracht, leer je tijdens jouw stage dus veel mensen kennen, kun jij bouwen aan je netwerk
en maak je kennis met de manier waarop ING werkt aan een duurzame relatie met haar klanten. Na je studie kan dit zeker
nog van pas komen!
Ben jij gedreven, leergierig, zelfstandig, goed in samenwerken en houd je van aanpakken? Kijk dan nu op
www.ing.nl/werken en klik bovenin op ‘Stagiairs’ om een stage te vinden die bij jou past!

Let op: om stage te kunnen lopen bij ING, moet je gedurende je gehele stageperiode ingeschreven staan bij een
Nederlandse onderwijsinstelling.

