TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF na Kariérním dnu v Brně
Praha 11. března 2019 – Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) pořádá ve středu
13. března již pátý ročník Kariérního dne. Pracovní příležitosti vhodné pro studenty a
absolventy nejen této univerzity zde nabídne 51 společností. Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF) bude mezi nimi. Představí se potenciálním zájemcům jako
moderní zaměstnavatel s širokým pracovním uplatněním.

Kariérní den MENDELU vznikl z potřeby více propojit studium s praxí a zprostředkovat studentům
a absolventům kontakt se zaměstnavateli, kteří jim mohou nabídnout pracovní příležitosti, stáže,
praxi nebo jinou spolupráci. Kariérní den 2019 pořádají společně fakulty a součásti Mendelovy
univerzity.
V SZIF pracuje hodně zaměstnanců, kteří vystudovali některou ze zemědělsky zaměřených
univerzit. Mendelova univerzita je jednou z nich. S jejími absolventy má platební agentura velmi
dobré zkušenosti. Uplatnění u nás najdou specialisté IT, právníci, ekonomové, kontroloři a další.
Nabízíme přátelský kolektiv, příjemné pracovní prostředí, kariérní postup, širokou možnost
vzdělávání a seberozvoje i atraktivní benefity. V týmu SZIF pracuje 1 300 zaměstnanců po celé
ČR. Vedle pražské centrály máme ještě 7 regionálních odborů a 65 okresních pracovišť. Pro
zajímavost uvádíme, že průměrná doba našich zaměstnanců strávená v platební agentuře je
přes 12 let, což svědčí o tom, že se jim u nás líbí.
Kariérního dne se SZIF účastní již potřetí. Z předchozích dvou ročníků se naši zástupci vraceli
s nadšením a dobrou zprávou, že o platební agentuře toho místní studenti hodně vědí, přichází
motivovaní a aktivně se zajímají o možnost pracovat u nás. I letos máme pro účastníky
nachystané informační materiály a pro první stovku také sladké překvapení.
Jednodenní akce se koná 13. března 2019 od 9 do 15 hodin v budově Q Mendelovy univerzity
v Brně. Pro studenty představuje velký přínos. Pomůže jim totiž ušetřit čas, který by strávili
hledáním informací, a setkat se se zástupci jednotlivých firem na jednom místě. Organizátoři
také letošní ročník zpestřili soutěží, díky které lze získat dárkové poukázky od společnosti
Alza.cz.
Teoretické znalosti získané na akademické půdě mohou studenti v budoucnu prakticky zúročit
právě v platební agentuře SZIF. Kdo zvažuje, že by po studiu posílil naše řady, má u nás dveře
otevřené.
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
Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné
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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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