TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF na veletrhu pracovních příležitostí
Praha 9. dubna 2018 – Zítra se v univerzitní menze Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích uskuteční už 11. ročník veletrhu pracovních příležitostí EURES
EUROPEAN JOBDAY. Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
nebude chybět. Studentům se představí jako perspektivní zaměstnavatel, který má co
nabídnout. Kdo by chtěl svou pracovní kariéru odstartovat v SZIF a pomáhat českému
zemědělství, je u nás vítán.
S absolventy zemědělsky zaměřených univerzit a fakult má SZIF velmi dobrou zkušenost. Ve
svých řadách zaměstnává 82 procent vysokoškoláků, podstatná část z nich vystudovala některý
ze zemědělských oborů. SZIF se obvykle veřejnosti prezentuje v roli organizace, která poskytuje
dotace českým zemědělcům, lesníkům a potravinářům. Na veletrzích pracovních příležitostí se
ale představuje ještě v jedné roli. Jako moderní zaměstnavatel, který nabízí široké pracovní
uplatnění.
V úterý 10. dubna 2018 od 10:30 do 14:00 v prostorách Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích proběhne už 11. ročník EURES EUROPEAN JOBDAY. Pro studenty to je vždy
jedinečná příležitost ke zprostředkování kontaktu mezi studenty a zástupci významných
zaměstnavatelů. Jedná se o jednodenní akci, která se uskuteční na adrese univerzity:
Studentská 13, České Budějovice, v univerzitní menze.
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.
Na základě dobrých zkušeností z předchozích veletrhů pracovních příležitostí v Praze a Brně se
tentokrát představíme potenciálním zájemcům z Českých Budějovic. Teoretické znalosti získané
na akademické půdě mohou studenti v budoucnu prakticky zúročit právě v platební agentuře.
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
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 rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.
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