ANGAJĂM CONSILIER JURIDIC
Anul 2018 a fost un an fantastic și vrem ca 2019 să fie cel puțin la fel.
De aceea, avem nevoie de forțe noi și oameni noi, cu inițiativă, în echipa
noastră.
Primul post disponibil în acest an este cel de consilier juridic.

Cum ar trebui să fie această persoană ca să fie și ea și noi mulțumiți de
colaborare?
1. Să fie de gașcă. Ne înțelegem destul de bine în regie și nu vrem să strice
cineva atmosfera.
2. Să fie dispusă să învețe. Dacă nu învață, nu crește, dacă nu crește, regia
nu crește.
3. Să se îmbrace frumos – da, imaginea ei/noastră transmite imaginea regiei.
4. Să fie organizată… foarte organizată!
5. Să fie atentă la detalii… foarte atentă!
6. Să fie harnică.
7. Să fie descurcăreață și perseverentă. Când îi dăm o situație de rezolvat să
nu se oprească până nu găsește soluția.
Ce o să facă această persoană?
1. Avizează din punct de vedere juridic documentele emise de diferite
compartimente.
2. Reprezintă regia în instanță și urmărește și răspunde de litigiile existente.
3. Ne ține la curent cu modificările legislative și ne ajută să le înțelegem.
4. Colaborează cu toate compartimentele regiei.
6. … lăsăm loc liber pentru ce ne mai vine în minte pe parcurs.
Ce oferim?
1. Salariu fix
2. Telefon (dacă ne place de persoană, chiar un telefon smart :P)
3. Birou (cu scaun cu tot) și un computer deștept
4. Șef bun și înțelegător!!! – până la un moment dat….
5. Atmosferă de lucru plăcută
6. Seriozitate

De când avem nevoie?
Cât mai repede. Am dori până la 20 mai 2019 să avem toate CV-urile.
Dacă ai citit acest anunț, te entuziasmează ideea de a lucra cu noi și te
potrivești perfect cu descrierea din cele 7 puncte, trimite-ne un mail cu CV-ul
tău la adresa office@zonaliberabraila.ro și scrie în mail și răspunsul tău la
următoarea întrebare: De ce vrei acest loc de muncă?

Selecția se va face astfel:
După ce analizăm CV-urile facem o întâlnire comună cu toți candidații și vor
primi o temă pentru acasă cu un termen de 1-2 zile de rezolvare.
După cele 2 zile ne vedem cu fiecare dintre candidați, în baza unei programări,
și îi ascultăm soluția la ”Tema pentru acasă”, dar pregătim și alte întrebări cu
referire la activitatea noastră.
În urma interviului vom selecta candidatul care ne convinge că ne poate ajuta
în activitatea curentă.

Să curgă e-mail-urile. :)
P.S. Dă te rog un SHARE. Poate ai un prieten/prietenă care să fie în căutarea
unui loc de muncă. :)
Mulțumesc!
Acest model de anunț a fost preluat, dar adaptat, de la Lorand Soares Szasz - www.coaching4you.ro

