RTPR

Ne adresăm studenĠilor (în principal din anii III úi IV)
interesaĠi să-úi înceapă cariera profesională în
domeniul avocaturii de afaceri
"Începe într-o firmă de top úi Ġinteúte cât mai sus"
Am construit o firmă în care fiecare îúi poate pune în valoare potenĠialul. Activitatea
într-un mediu internaĠional, acumularea de noi aptitudini, aplicarea cunoútinĠelor
teoretice în practică, dezvoltarea personală… toate acestea sunt vitale atât pentru
fiecare individ, cât úi pentru viitorul nostru.
Pentru ca viitorul să devină realizabil, avem nevoie de avocaĠi stagiari care să ducă
mai departe ceea ce am construit, aducând energie, pasiune úi lucrând împreună cu
echipa noastră.
Avem nevoie de persoane care îúi doresc să înveĠe úi nu se tem de schimbare. ùi cel
mai important, avem nevoie de oameni încrezători să facă un pas major în carieră,
să înceapă într-o firmă de top úi să continue.
Cei interesaĠi sunt rugaĠi să trimită CV-ul în engleză la următoarea adresă de email:
office@rtprallenovery.com
Pentru mai multe informaĠii, vizitaĠi 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 studenĠii interesaĠi să-úi înceapă
cariera alături de noi. Întâlnirea va avea loc in sala Stoicescu a FacultăĠii de
Drept.
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“RTPR Allen & Overy
întodeauna gǊsesc soluǹia
cea mai bunǊ ǵi duc
lucrurile la bun sfârǵit colaborarea cu aceǵtia este
o plǊcere”
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

