Tisková zpráva

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ FINTECH ZONKY STAVÍ PRVNÍ ČISTĚ ŽENSKÝ IT
TÝM.
(Praha, 5. srpna 2019) – Tuzemský fintech Zonky spustil netradiční náborovou kampaň s cílem
vytvoření prvního čistě ženského IT týmu. Online služba zaměřená na sdílené půjčky a
investování hledá skoro desítku nových žen na pozici vývojářek, testerek, scrum masterek
nebo projektových manažerek.

„Naším cílem, kromě vybudování skvělého genderově nevyváženého týmu, je alespoň malé
vyvrácení všech těch úmorných společenských stereotypů a předsudků že ženy se v IT
oborech nedokáží uplatnit,“ říká šéf HR v Zonky Ondřej Šnejdrla a dodává: „Situace na trhu
práce je komplikovaná. Počet IT odborníků v tuzemských firmách v posledních letech neustále
roste, přičemž v České republice máme stále jeden z nejnižších podílů vysokoškolských
studentek informačních technologií v celé Evropské unii. Informatiku u nás studuje pětkrát
více mužů. A tento nepoměr se pak projevuje také v praxi.“
Dnes se o provoz fintechu Zonky stará přes dvě stovky zaměstnanců. 40% z nich tvoří ženy. V
IT oddělení Zonky je ovšem situace diametrálně odlišná. Žen tu zatím pracují pouhá 4 %.

„Věříme, že nám větší počet žen v Zonky přinese nový pohled na věc a jsem také přesvědčen,
že takováto diverzita podpoří i týmového ducha. Ostatně, jen díky skvělým lidem, kteří za
Zonky stojí, můžeme našim zákazníkům nabízet ty nejkvalitnější a neustále inovované služby,“
říká Stanislav Filipčík, šéf IT v Zonky.

„V Zonky jsme známí absolutně otevřeným a přátelským prostředím, okamžitou realizací
vlastních nápadů do praxe a možností setkávat se každým dnem s něčím novým. Nespoléháme
se jen na konkrétní technologie, ale spoléháme hlavně na lidi. Díky tomu jsme skutečný
fintech,“ shrnuje Ondřej Šnejdrla.
Náborovou kampaň Zonky podpoří prostřednictvím OOH a reklamy na sociálních sítích.
Kompletní přehled otevřených pracovních pozic v Zonky najdete na tomto odkazu.
Kontakt pro média:
Jan Sladovník
+420 725 512 176
jan.sladovnik@zonky.cz
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Zonky.cz je unikátní česká peer-to-peer (P2P) služba, která spojuje lidi, kteří chtějí nejvýhodnější půjčku na trhu, s lidmi, kteří
chtějí chytře zhodnotit své úspory. Díky tomu, že Zonky funguje online, zařídí půjčku levněji než v klasické bance a klient nemusí
nikam chodit. Vše si zařídí online za pár minut a peníze na účtu má už za 5 minut. Nepotřebuje žádného ručitele, nemusí se bát
skrytých poplatků a kdykoliv může půjčku splatit předčasně zdarma. Stejně jednoduše můžete pomocí počítače nebo telefonu své
peníze investovat se solidním výnosem. Celá služba funguje naprosto anonymně a pod dohledem České národní banky. Zonky
patří do finanční skupiny PPF a lidé si už zde půjčili více než 8 miliard korun.
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