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Beobank ook in 2021 verkozen tot ‘Top Employer’
Brussel, 29 januari 2021 – Voor het derde jaar op rij heeft Beobank in 2021 de eer de certificering
‘Top Employer België’ te ontvangen. Dit certificaat wordt uitgereikt door het Top Employers Institute,
de internationale autoriteit voor het erkennen en certificeren van aantrekkelijke werkgevers.
Met deze certificering beloont het Top Employers Institute bedrijven die bewezen hebben dat ze hun
personeelsleden uitstekende arbeidsvoorwaarden en een kwaliteitsvolle werkomgeving bieden, en
voor wie de ontwikkeling van talent een topprioriteit is binnen het bedrijf.
“2020 was voor niemand een makkelijk jaar. We hebben er bij Beobank dan ook alles aan gedaan om
ons personeel bij te staan in deze uitdagende omstandigheden. Deze certificering door een externe,
gespecialiseerde partner is daarom een mooie erkenning die dubbel geapprecieerd wordt. Dit moedigt
ons vooral ook aan om te blijven investeren in ons HR-managementbeleid en onze bedrijfscultuur. De
verhuis naar onze gloednieuwe hoofdzetel later dit jaar is hiervan een goed voorbeeld. De inrichting en
faciliteiten van het gebouw zijn volledig in lijn met onze manier van werken en gericht op de
uitdagingen en behoeften van vandaag: efficient, flexibel en interactief werken in een aangename sfeer.
Deze nieuwe werkomgeving zal ons zal toelaten om in de toekomst nog beter samen te werken om zo
onze klanten optimaal te ondersteunen bij al hun projecten”, aldus Guy Schellinck, CEO van Beobank.
Aan de uitreiking van het certificaat gaat een grondige, langdurige analyse van de interne
werkomstandigheden vooraf. Om tot een alomvattend oordeel te komen, kijkt het Top Employers
Institute naar verschillende HR-domeinen, gaande van het beheer van de talentstrategie en de
onboarding-processen tot prestatiemanagement, het ontwikkelen van leiderschap en de
bedrijfscultuur.
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Over Beobank:
Beobank NV/SA is een Belgische bank, dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel Nord Europe,
die gepersonaliseerde producten en diensten aanbiedt aan particuliere klanten, aan zelfstandigen en
aan kleine ondernemingen. Beobank heeft een netwerk van 223 verkooppunten (eigen kantoren,
zelfstandige agenten en PRO Centers) die de klanten helpen bij de realisatie van hun persoonlijke en
professionele projecten. Zij kunnen er terecht voor flexibele en innovatieve betalingsoplossingen,
spaaroplossingen, consumentenkredieten, verzekeringen en beleggingen. Bancaire en niet-bancaire
producten en diensten worden steeds aangeboden met gevoel voor verantwoordelijkheid en respect.
De PRO Centers bieden zelfstandigen en ondernemers bovendien ruimte om te werken, inspiratie op
te doen en andere professionals te ontmoeten. Beobank telt vandaag 751.000 klanten en 1.500
medewerkers in België.
Meer info: www.beobank.be
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Over het Top Employers Insitute:
Het Top Employers Institute is de wereldwijde erkende autoriteit wat betreft het certificeren van
uitmuntende HR werkmethoden. Opgericht in 1991, helpt het Top Employers Institute bedrijven de
werkomgeving te beoordelen en te verbeteren. Sinds haar oprichting zijn er niet minder dan 1.691
organisaties in 120 landen gecertificeerd. Deze gecertificeerde Top Employers hebben een positieve
impact op de levens van meer dan 7.000.000 medewerkers wereldwijd.
Meer info: https://www.top-employers.com/nl/

