TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF na veletrhu státní správy a neziskových organizací MUNI jobNEST
Praha 2. dubna 2019 – Zítra bude mít premiéru první ročník veletrhu státní správy a
neziskových organizací MUNI jobNEST. Pořádá ho Masarykova univerzita v Brně a je
určen zejména pro studenty a absolventy humanitních oborů. Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF) se zde představí potenciálním zájemcům jako moderní
zaměstnavatel s širokým pracovním uplatněním.

S veletrhy pracovních příležitostí má SZIF velmi dobré zkušenosti. V nedávné době se například
účastnil Kariérního dne MENDELU, který se konal také v Brně. Tentokrát je akce zaměřena na
studenty humanitních oborů, ale i ostatní jsou samozřejmě vítáni. Cílem je představit
vysokoškolákům možnosti na trhu práce a usnadnit jim navázání prvních pracovních kontaktů.
Zástupci státních a neziskových organizací zde pak mohou najít ty nejvhodnější a
nejkvalifikovanější zájemce o práci.
V týmu SZIF pracuje 1 300 zaměstnanců po celé ČR. Vedle pražské centrály máme ještě 7
regionálních odborů a 65 okresních pracovišť. 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. Pro zajímavost uvádíme,
že průměrná doba strávená našimi zaměstnanci v platební agentuře je přes 12 let, což svědčí o
tom, že se jim u nás líbí.
JobNEST se koná 3. dubna 2019 v Brně v atriu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity od
10 do 16 hodin. SZIF pro účastníky přichystal informační materiály a pro první padesátku také
sladké překvapení. Od 13:00 budou mít studenti možnost účastnit se talk show, ve které
vystoupí Mgr. Aneta Heverlová, referent Oddělení náboru SZIF. Kolegyně představí svou osobní
motivaci pro práci v platební agentuře, pokusí se vyvrátit mýty, které o práci ve státním sektoru
panují, a také účastníkům poskytne ucelený obraz o naší instituci a kompetencích, které by
každý uchazeč o práci v SZIF měl mít.
Pro studenty představují pracovní veletrhy velký přínos. Ušetří jim čas, který by strávili hledáním
informací, a setkají se se zástupci jednotlivých firem na jednom místě. Když svého budoucího
zaměstnavatele poznají předem, získají náskok.
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
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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