
RTPR ALLEN & OVERY

Ne adres m studen ilor (în principal din anii III i IV) 
interesa i s - i înceap  cariera profesional  în 
domeniul avocaturii de afaceri

"Începe într-o firm  de top i inte te cât mai sus" 

Am construit o firm  în care fiecare î i poate pune în valoare poten ialul. Activitatea 

într-un mediu interna ional, acumularea de noi aptitudini, aplicarea cuno tin elor 

teoretice în practic , dezvoltarea personal … toate acestea sunt vitale atât pentru 

fiecare individ, cât i pentru viitorul nostru.   

Pentru ca viitorul s  devin  realizabil, avem nevoie de avoca i stagiari care s  duc  

mai departe ceea ce am construit, aducând energie, pasiune i lucrând împreun  cu 

echipa noastr . 

Avem nevoie de persoane care î i doresc s  înve e i nu se tem de schimbare. i cel 

mai important, avem nevoie de oameni încrez tori s  fac  un pas major în carier , 

s  înceap  într-o firm  de top i s  continue. 

Cei interesa i sunt ruga i s  trimit  CV-ul în englez  la urm toarea adres  de email: 

office@rtprallenovery.com 

Pentru mai multe informa ii, vizita i site-ul nostru:  

www.allenovery.com/rtpr 

Pe 22 martie între orele 14.00-16.00, RTPR Allen & Overy va organiza o 

prezentare la Facultatea de Drept pentru studen ii interesa i s - i înceap  

cariera al turi de noi. Întâlnirea va avea loc in sala Stoicescu a Facult ii de 

Drept.

“RTPR Allen & Overy 

întodeauna g sesc solu ia 

cea mai bun  i duc 

lucrurile la bun sfâr it  - 

colaborarea cu ace tia este 

o pl cere”

Chambers Europe, 2011

“RTPR Allen & Overy 

always find a way to get 

things done and get 

things right - it's a 

pleasure to work with”

Chambers Europe, 2011

Allen & Overy LLP i afilia ii de in birouri în: Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerp, Atena (birou afiliat), Bangkok, Beijing, 
Belfast, Bratislava, Bruxelles, Bucure ti (birou asociat), Budapesta, Casablanca, Doha, Dubai, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Hong Kong, Jakarta (birou asociat), Londra, Luxemburg, Madrid, Mannheim, Milano, Moscova, Munchen, 
New York, Paris, Perth, Praga, Riyadh (birou asociat), Roma, São Paulo, Shanghai, Singapore, Sydney, Tokyo, 
Var ovia, Washington D.C. 
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