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RTPR ALLEN & OVERY recrutează!
Ne adresăm studenţilor (în principal din anii al III-lea şi al IV-lea)
interesaţi să îşi înceapă cariera profesională în domeniul
avocaturii de afaceri
Începe într-o firmă de top şi ţinteşte cât mai sus!
Am construit o firmă în care fiecare îşi poate pune în valoare potenţialul. Activitatea într-un
mediu internaţional, acumularea de noi aptitudini, aplicarea cunoştinţelor teoretice în practică,
dezvoltarea personală… toate acestea sunt vitale atât pentru fiecare individ, cât şi pentru viitorul
nostru.
Avem nevoie de persoane care îşi doresc să înveţe şi nu se tem de schimbare. Şi cel mai
important, avem nevoie de oameni încrezători să facă un pas major în carieră, să înceapă într-o
firmă de top şi să continue.
Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită până la 20 martie 2014, la adresa office@rtprallenovery.com,
cv-ul şi o scrisoare de intenţie, ambele în limba engleză, precum și o copie de pe foaia matricolă
(sau, în lipsa acesteia, o listă semnată a notelor obținute la disciplinele din programa de studii).
Perioada de interviuri începe la 1 martie şi durează până la 15 aprilie 2014.
Pentru mai multe informaţii şi detalii suplimentare despre procesul de recrutare, urmăriţi-ne pe
pagina de Facebook RTPR ALLEN & OVERY.
De asemenea, pentru mai multe informaţii despre RTPR ALLEN & OVERY, vizitaţi site-ul
nostru: www.allenovery.com/rtpr.
Invităm studenţii interesaţi să-şi înceapă cariera alături de noi la prezentarea ce va
avea loc la sediul RTPR ALLEN & OVERY situat în Clădirea Charles de Gaulle Plaza,
etajul 5 (Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, Bucureşti), miercuri, 12 martie, între orele
15.00-16.30.
Allen & Overy LLP sau o societate afiliată are birouri în următoarele: Abu Dhabi, Amsterdam, Anvers, Atena (reprezentanţă),
Bangkok, Beijing, Belfast, Bratislava, Bruxelles, Bucureşti (birou asociat), Budapesta, Casablanca, Doha, Dubai, Düsseldorf,
Frankfurt, Hamburg, Hanoi, Ho Chi Minh, Hong Kong, Istanbul, Jakarta (birou asociat), Londra, Luxemburg, Madrid,
Mannheim, Milano, Moscova, Munchen, New York, Paris, Perth, Praga, Riyadh (birou asociat), Roma, Sao Paolo, Shanghai,
Singapore, Sydney, Tokyo, Varşovia, Washington, D.C., Yangon
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„Clienții apreciază
serviciile orientate
către client oferite de
avocați și atenția
acestora la detalii.”
Chambers Europe 2013

“Clients value the
lawyers' client-oriented
service and attention to
detail.”
Chambers Europe 2013

