TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF pořádal Kariérní den
Praha 10. dubna 2019 – Dnes pořádal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) svůj
první Kariérní den. Platební agentura, která poskytuje zemědělské dotace, oslovila
studenty posledních ročníků magisterského a bakalářského studia České zemědělské
univerzity (ČZU) a představila jim možnosti pracovního uplatnění.

S absolventy zemědělsky zaměřených univerzit má SZIF velmi dobrou zkušenost. Mnoho z nich
totiž po ukončení studia míří do platební agentury. SZIF se veletrhů pracovních příležitostí
účastní pravidelně. Tentokrát však zvolil jinou cestu a uspořádal akci přímo ve svých prostorách
na centrále v Praze. Fond oslovil studenty z únorového Veletrhu pracovních příležitostí, který se
konal na akademické půdě ČZU, ale pozváni byli i studenti jiných vysokých škol. Jedná se o první
Kariérní den SZIF. Studenti si 10. dubna od 10 do 14 hodin mohli prohlédnout prostory platební
agentury, popovídat si s odborníky různých oborů, seznámit se s agendou jednotlivých útvarů,
vyzkoušet si nanečisto pohovor s kolegy z personálního oddělení a v neposlední řadě ochutnat
muffiny, které jsme pro ně připravili.
Kromě veletrhů pracovních příležitostí cílíme na potenciální uchazeče také prostřednictvím
sociálních sítí a kariérních stránek www.pojdpomahatzemedelstvi.cz, které jsme spustili
v listopadu loňského roku. Nabízíme zde uchazečům volná pracovní místa, prezentujeme naši
společnost i samotný tým personalistů, a to netradičním způsobem.
Pokud by Vás zajímalo, kdo tvoří náš kolektiv, pak 87 procent zaměstnanců SZIF jsou
vysokoškoláci, 7 procent má vyšší odborné vzdělání a 6 procent středoškolské. V týmu SZIF
pracuje 1 300 zaměstnanců po celé ČR. Naše nejpočetnější věková skupina, to jsou zaměstnanci
mezi 36 až 45 lety, kteří tvoří 32 procent. Ženy jsou v převaze (dvě třetiny), ale na řídících
pozicích je poměr vyrovnaný. Většina zaměstnanců působí na regionálních odborech a okresních
pracovištích (67 procent), na centrále v Praze pracuje 33 procent.
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.
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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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