Tisková zpráva

ZONKY EXPANDUJE DO OSTRAVY, KDE ZAMĚSTNÁ NEJMÉNĚ
TŘICET LIDÍ.
(Praha, 15. srpna 2019) – Ostrava se po Praze a Brně stává třetím městem, do kterého zamířila
finančně technologická společnost Zonky. V ostravské části Poruba firma spadající do skupiny
PPF buduje nové pracoviště, které zaměstná kolem třiceti lidí. Zonky nabídne pozice zájemcům
o práci v oborech péče o stávající i nové zákazníky a také IT.
Ostravské Zonky funguje v plném provozu od začátku srpna a svou personální kapacitu by
chtěli naplnit během následujících měsíců. Místo v ní najde dvacítka specialistů zákaznické
péče a kolem deseti odborníků na informační technologie. „Situace na pracovním trhu je nyní

velmi komplikovaná. Do Ostravy jsme se rozhodli expandovat proto, že je zde mnoho kvalitních
a zkušených lidí, které hledáme,“ říká ředitel HR Zonky Ondřej Šnejdrla.
Dalším důvodem expanze je neustálý růst Zonky. Tato alternativa k bankovním půjčkám
vykazuje meziroční nárůst kolem 44 % v počtu uzavřených smluv a za čtyři roky své existence
rozpůjčovala už osm miliard korun. „Náš tým se od roku 2017 rozšířil o více než stovku

zaměstnanců, přičemž si dokázal udržet specifickou firemní kulturu a velké odhodlání
posouvat věcí dál,“ doplňuje Šnejdrla.
Ostravské Zonky doplní pražskou centrálu, na které v současnosti pracuje kolem dvou stovek
lidí, a pracoviště v Brně. To se, v počtu kolem dvacítky zaměstnanců, soustředí primárně na
zákaznický servis a vývoj internetové služby. Kompletní přehled otevřených výběrových řízení
najdete na tomto odkazu.
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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.

1

Zonky s. r. o.

