TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF na Veletrhu pracovních příležitostí
Praha 20. února 2019 – Zítra se na České zemědělské univerzitě v Praze koná tradiční
Veletrh pracovních příležitostí. Na akademické půdě se studentům i absolventům
představí společnosti, které nabízí pracovní uplatnění. Státní zemědělský intervenční
fond (SZIF) bude mezi nimi. Kdo by chtěl svou pracovní kariéru odstartovat v platební
agentuře a pomáhat českému zemědělství, je u nás vítán.

S absolventy zemědělsky zaměřených univerzit má SZIF velmi dobrou zkušenost. Mnoho z nich
totiž po ukončení studia míří do platební agentury, která ve svých řadách zaměstnává 87 procent
vysokoškoláků. Podstatná část z nich vystudovala některý ze zemědělských oborů.
V týmu SZIF pracuje 1 300 zaměstnanců po celé ČR. Vedle pražské centrály máme ještě 7
regionálních odborů a 65 okresních pracovišť. Nabízíme pracovní příležitosti od administrativních
pozic přes specialisty IT, právníky, ekonomy až po kontrolory. Vážíme si každé znalosti. Snažíme
se být moderní a jít s dobou, a to pochopitelně i ve vztahu k zaměstnancům. Nabízíme přátelský
kolektiv, příjemné pracovní prostředí, kariérní postup, širokou možnost vzdělávání a seberozvoje
i atraktivní benefity. Pro zajímavost uvádíme, že průměrná doba našich zaměstnanců strávená
v platební agentuře je přes 12 let, což svědčí o tom, že se u nás zaměstnancům líbí.
Na základě dobrých zkušeností z předchozích let se i letos představíme potenciálním zájemcům
z České zemědělské univerzity. Letošní 19. ročník Veletrhu pracovních příležitostí se uskuteční
21. února od 10 do 16 hodin v prostorách Kruhové haly ČZU, Provozně ekonomické fakulty,
Technické fakulty, Fakulty lesnické a dřevařské, Fakulty životního prostředí a Fakulty tropického
hospodářství v Praze 6 – Suchdol. SZIF bude mít svoji expozici v Kruhové hale a zároveň si pro
zájemce přichystal dvě prezentace. V 10 hodin představí Zuzana Žáková, ředitelka Odboru LPIS
a GIS, pracovní náplň svého odboru a Aneta Heverlová z Oddělení náboru a řízení ve věcech
státní služby nastíní start kariéry v SZIF. Obě prezentace proběhnou v Kruhové hale.
V listopadu loňského roku jsme pro ty, kteří by měli zájem u nás pracovat a něco se o nás
dozvědět, spustili nové kariérní stránky www.pojdpomahatzemedelstvi.cz. Nabízíme zde
uchazečům volná pracovní místa, prezentujeme naši společnost i samotný tým personalistů, a
to netradičním způsobem.
Jednodenní akce pomůže studentům ušetřit hodně času, který by strávili hledáním informací.
Veletrh pracovních příležitostí jim totiž umožní setkání se zástupci jednotlivých firem na jednom
místě. Vloni se účastnilo kolem 1 800 studentů, věříme, že i letos jich zavítá hodně.
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné
rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a
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Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné
době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a
Program rozvoje venkova. SZIF je dále zprostředkujícím subjektem v Operačním programu Rybářství a v národních dotacích, zajišťuje
také propagaci značek kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.
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