BREAK INTO LAW
Opening doors to the legal profession
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Vrei să ai o carieră de succes în avocatură?
Vrei să lucrezi într-o firmă internațională de avocatură?
Vino să faci cunoștință cu DLA Piper!
STAGIUL DE VARĂ

ZIUA PORȚILOR DESCHISE

Unde?

Unde?

Locația: Facultatea de Drept, Aula Magna

Locația: Sediul DLA Piper București

Când?

Când?

Data și ora: Joi, 5 martie 2015, ora 12:30

Data și ora: Joi, 12 martie 2015, ora 9:30

De ce?

De ce?

Află cum poţi să îţi asiguri un loc pentru stagiul de vară la
DLA Piper București!

Te invităm să afli ce înseamnă să fii avocat într-o firmă de
avocatură internaţională, la Ziua Porţilor Deschise DLA Piper!

Vei avea ocazia să faci parte din una dintre cele mai
performante firme de avocatură din lume și să lucrezi la cel mai
înalt nivel de profesionalism, într-un mediu competitiv.

Vei avea ocazia să participi la un workshop interactiv,
multidisciplinar, unde vei dezbate cazuri reale din practică, iar
avocații DLA Piper București îți vor răspunde la întrebări.

Cum aplic?

Cum aplic?

Aplicaţiile pentru stagiul de vară (studenți în anul III) pot fi
trimise până vineri, 20 martie 2015, la adresa de
e-mail: monica.zilberman@dlapiper.com.

Dacă ești student(ă) în anul II sau III și vrei să participi la
Ziua Porților Deschise la DLA Piper București (eveniment
organizat sub egida proiectului “Iuris Scientia” în colaborare
cu Asociația Studenților în Drept), te rugăm să trimiți CV-ul
tău în limba engleză, însoțit de notele obținute în anii
precedenți de studiu, până vineri, 6 martie 2015, la adresa
de e-mail: monica.zilberman@dlapiper.com.

În parteneriat cu:

DLA Piper este o firmă internaţională de avocatură cu 4.200 de avocaţi localizați în peste 30 de ţări din Europa, Statele Unite ale Americii, Asia-Pacific şi Orientul Mijlociu, care oferă servicii de asistență
juridică pentru clienţii săi din întreaga lume. DLA Piper deține un birou local în România din noiembrie 2008 și are o echipă de 45 de avocați și consultanți fiscali cu pregătire și experiență internațională.
Pentru mai multe informaţii despre oportunităţile de carieră la DLA Piper, vizitaţi www.dlapiper.com/en/romania/careers/ şi urmăriţi anunţurile de pe www.toptierlawyers.com.
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