www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2020-05-29 10:13:40

In-House Legal Romania: Grupul Policolor – Orgachim anunța numirea Florinei
Homeghiu pe poziția de Legal and Compliance Group Director

Policolor – Orgachim anunța ca noul Legal and Compliance Group Director este Florina Mariana
Homeghiu. Cu o experiența de peste 15 de ani în domeniul juridic, Florina Homeghiu a intrat în echipa
Policolor – Orgachim din aceasta luna, noteaza portalul In-houseLegal.ro.
Florina Homeghiu își dorește ca exemplul ei de nou început la nivel de top management sa încurajeze și dinamica
pieței muncii, în contextul în care pe piața se simte mai tare teama de schimbare, cauzata de pandemie. În Grup,
odata cu noul rol, Florina își propune atingerea unei serii de obiective pentru anul în curs, cât și pe termen mediu,
atât din perspectiva juridica, cât și din perspectiva manageriala (coordonarea și gestionarea echipelor din România
și Bulgaria).
Citește și
► Florina Homeghiu a parasit Coca Cola HBC Romania. Compania va avea un nou Country Legal
Manager
„Noua poziție este o provocare de care sunt mândra. Schimbarea profesionala în acest moment este mai mult decât
curajoasa, dar eu cred ca întotdeauna un nou început seteaza un climat profesional dezirabil pentru ambele parți
implicate. Sunt încântata sa pot lucra alaturi de o companie care a facut istorie și care e cunoscuta internațional
pentru profesionalism și implicare. Deși este o industrie diferita de cele în care am activat pâna acum, consider ca
pot aduce valoare aici și ca, alaturi de întreaga echipa, vom susține și multiplica succesul Policolor – Orgachim”,
subliniaza noul Legal and Compliance Group Director al Policolor – Orgachim.
Absolventa a Facultații de Drept din București (licența și masterat), cu doctorat în Științe Administrative la Școala
Naționala de Științe Politice și Administrative din București, Florina Homeghiu activeaza înca din 2005 în
domeniul juridic. În ultimii ani a ocupat mai multe poziții: senior associate în cadrul unor importante firme de
avocatura din București, ca Senior Legal Counsel și Country Legal Manager and Compliance Officer, în cadrul
unei multinaționale de renume.
Citește și
► In-houseLegal.ro | Coca-Cola HBC România are o echipa de juriști cu multa experiența, care poate
face fața oricând tuturor provocarilor din activitatea companiei. Florina Homeghiu, Country Legal
Manager: Vom apela la expertiza și ajutorul avocaților externi, în funcție de nevoile business-ului
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Grupul Policolor – Orgachim opereaza doua mari unitati de productie: Policolor România, cu o noua unitate de
producție aflata în București, pe Bd. Timișoara si Orgachim Bulgaria si este liderul regional în domeniul
tehnologiei vopselelor si lacurilor în zona Sud-Est Europeana.
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