Cabinetul de avocat GRUIA DUFAUT recrutează avocați
GRUIA DUFAUT este un cabinet de avocatură independent, în domeniul dreptului
comercial, cu sediul în București, specializat în acordarea de consultanță juridică și
reprezentare investitorilor români și străini. Cabinetul numără 15 avocați colaboratori
care oferă servicii complete de asistență juridică în domenii precum . drept societar și
comercial, fuziuni și achiziții, achiziții publice & PPP, drept imobiliar, GDPR, dreptul
concurenței și al distribuției, dreptul muncii, drept fiscal, dreptul PI & noilor tehnologii,
drept european, litigii și arbitraj comercial.
Echipa de avocați a Cabinetului cumulează o practică juridică consistentă dobândită
în cadrul a numeroase misiuni și tranzacții complexe încredințate de o clientelă
formată din grupuri multinaționale, dar și IMM-uri dinamice active în numeroase
sectoare economice. Avocații pledanți ai Cabinetului reprezintă de asemenea
interesele clienților în fața tuturor jurisdicțiilor din România și a Curții Europene de
Justiție.
Cabinetul recrutează 4 avocați pentru practica de drept societar
Profilul candidatului
- Licențiat în Drept, înscris în Baroul București sau alt barou din România;
- Experiența profesională nu este o condiție obligatorie, ci doar dorința de a
performa și pasiunea pentru profesie;
- Cunoașterea limbii franceze și/sau engleze (limbi de lucru) reprezintă un
avantaj;
- Capacitate de comunicare, analiză, sinteză și planificare ;
- Rezistență la stres și efort prelungit ;
- Persoană orientată spre atingerea obiectivelor și capabilă să lucreze cu
deadline-uri strânse ;
- Disponibilitate pentru deplasări în țară de scurtă durată;
- Cunoștințe avansate de operare PC (Windows, Pachet Office, navigare web,
email, baze de date juridice)
Responsabilități
- Redactare de opinii juridice pe diverse teme de drept ;
- Redactare de proiecte de documentare, necesare în activitatea curentă a
Cabinetului (acte societare, contracte, cereri, corespondență juridică,
completare formulare tipizate furnizate de diverse autorități);
- Alcătuirea dosarelor de constituire de societăți și/ sau privind diverse
modificări statutare intervenite în derularea activității clientelei, depunerea
acestora la autorități și urmărirea procesului de soluționare a
cererilor/dosarelor;
- Asistarea avocaților seniori în diverse dosare de consultanță juridică și/sau
reprezentare în instanță /diverse autorități;
- Realizarea de cercetări documentare pe diverse teme (drept civil, drept
societar, dreptul PI, drept fiscal, dreptul muncii, dreptul concurenței etc.).
Oferim
- Schemă de onorarii motivante
- Posibilitatea de promovare

-

Condiții de lucru într-o echipă tânără și motivată
Program flexibil

Așteptăm CV-ul, însoțit de o scrisoare de motivare, până la data de 14 iunie 2019, pe
adresa job@gruiadufaut.com
Doar candidații selecționați vor fi contactați telefonic pentru interviu.

