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Nick Jue benoemd tot nieuwe CEO ING in
Duitsland

Nick Jue, momenteel CEO van ING in Nederland, wordt per 8 mei 2017 de
nieuwe CEO van ING in Duitsland. Hij volgt daarmee Roland Boekhout op
die een positie krijgt binnen de Management Board Banking van ING. Nick
zal in Duitsland verder bouwen aan het succes van ING door het aanbieden
van producten en diensten via digitale platformen voor meer dan 8 miljoen
klanten. Tevens zal hij zich bezig gaan houden met het uitbreiden van de
Wholesale Banking activiteiten door zakelijke klanten te voorzien van goed
advies en een breed scala aan financiële producten.

⏲

https://m8hd4dhwjps9.pr.co/


OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

Nick Jue trad in 1993 in dienst bij de Postbank als hoofd Marketing Sparen. Daarna bekleedde

hij diverse nationale en internationale managementfuncties binnen ING. Van juli 2006 tot

september 2010 was hij als voorzitter van de directie van ING Retail Nederland o.a.

verantwoordelijk voor de samenvoeging van Postbank en ING Bank. Sinds september 2010 is

Nick Jue CEO van ING in Nederland. Om klanten optimaal te kunnen helpen en voorop te

blijven lopen in de markt, veranderde ING in Nederland onder zijn leiding in een slagvaardige

organisatie die relevante, innovatieve oplossingen biedt. Zo werd in 2015 de agile way of

working doorgevoerd binnen de organisatie. Details over de opvolging van Nick Jue worden op

een later tijdstip bekend gemaakt.
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