Wat bieden wij jou?
Wij willen jou waarderen voor je inzet en betrokkenheid bij het realiseren van
onze strategie: accelerating the sustainability shift. Kies je voor ABN AMRO,
dan hebben we je het volgende te bieden:

Elke dag waardering
We vinden het belangrijk dat jij je als collega gewaardeerd voelt. Dat je
salaris, pensioen en verzekeringen bij ons op orde zijn, daar mag je van
uitgaan. Bovendien groei je op basis van je functioneren door in niveau
en salaris. Waardering ervaar je bij ons naast financieel ook op andere
manieren. Door het tonen van waardering zorgen je leidinggevende en
collega’s ervoor dat jij elke dag met plezier naar je werkt kunt gaan.

Uitdagend werk
ABN AMRO biedt jou een
omgeving waarin je échte
verantwoordelijkheid draagt en
het verschil kunt maken. Je kunt
werken aan projecten die ertoe
doen. Jouw werk heeft impact op
grote groepen mensen.

Flexibiliteit

Autonomie en teamwork

De balans tussen werk en privé is
bij ABN AMRO dik in orde. Vanuit
huis inloggen zodat je de spits
kunt mijden? Geen probleem.
Halverwege de dag even sporten
of mediteren? Doen! Natuurlijk is
samenwerken belangrijk, maar we
zorgen ook dat er ruimte is voor
jouw eigen werkvorm en -ritme.
Wil je er langer tussenuit? Dan kun
je een sabbatical van één tot zes
maanden opnemen, waarbij je de
eerste drie maanden 40 procent
van je salaris krijgt.

Bij ABN AMRO werk je als
autonome professional in een
team. Je neemt initiatief en
verantwoordelijkheid, maar wel in
verbinding met anderen.

Ruimte om jezelf te
ontwikkelen
Je bent goed in je vak. Maar nog
beter worden kan bij ABN AMRO
altijd. We dagen je elke dag uit
om het beste uit jezelf te halen.
Elk jaar krijg je een budget van
€ 1.000,- waarmee je kunt blijven
leren. Misschien ontwikkel je wel
een skill die op een andere plek in
de bank heel hard nodig is.

Betekenisvol werk
Bij ABN AMRO krijg je de ruimte om jezelf,
de bank en de maatschappij vooruit te helpen.
Dat kan in je dagelijks werk, maar ook door
vanuit de bank vrijwilligerswerk te doen of
een maatschappelijk project te steunen.
Wat jij doet, draagt bij aan de strategie en
purpose van de bank.

