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Bondoc & Asociații și-a marit echipa. 6 avocați s-au alaturat firmei în ultimele luni
Echipa Bondoc & Asociații a crescut în aceasta toamna, 6 avocați alaturându-se firmei. Alexandra Bunea,
Elena Cioponea, Silvana Curteanu, Yasmina Pascale, Tudor Ciulina și Anca Radu au fost selectati in cadrul
campaniei de recrutare din aceasta toamna, subsecventa examenului de admitere in Barou.
Mihaela Bondoc, Partener al firmei de avocatura, a declarat pentru BizLawyer, în luna septembrie, ca firma
evalueaza candidații care au acumulat cunoștințe teoretice foarte bune, au o gândire juridica solida, dau dovada de
integritate, precum si de o mare dorința de a face lucrurile bine și de a evolua. În plus, tinerii aspiranți trebuia sa
aiba o capacitate de învațare rapida și sa se adapteze ușor.
Citește și
→ Ce trebuie sa știe un stagiar care aspira la un loc în echipa Bondoc & Asociații. Numar mare de
proiecte complexe care faciliteaza formarea juridica. Training-uri de formare și pregatire „one to one”, cu
seriozitate și constanța. Onorariile recunosc și recompenseaza eforturile avocaților
Politica de personal a firmei Bondoc & Asociații este astfel construita încât sa ofere tocmai posibilitatea unei
formari continue, indiferent de experiența.
În cazul stagiarilor, sunt asigurate training-uri de formare, dar se mizeaza foarte mult și pe pregatirea „one to one”
din partea colegilor mai experimentați. Iar un tânar care pleaca în cariera având ca baza o buna cunoaștere a
materiilor relevante pentru avocatura de business și care are dorința de a evolua și de a învața va ști cum sa profite
de tot ceea ce i se ofera.
Reamintim ca Bondoc & Asociații a organizat și în aceasta vara stagii pentru studenții de anul III. Spre deosebire
de perioada în care lumea nu se confrunta cu problemele generate de pandemia de COVID-19, în 2020 stagiile au
fost organizate online. Singurele excepții, care au implicat interacțiune fizica, au fost participarile în instanța la
anumite dosare, acolo unde a fost posibila respectarea regulilor de distanțare sociala.
„Studenții care au participat la aceste școli de vara au putut sa vada ce înseamna activitatea profesionala a
avocaților dintr-o firma care urmareste permanent sa se situeze in topul activitatii juridice si care este implicata
regulat in numeroase . proiecte sofisticate. De asemenea, studenții au avut ocazia sa interacționeze cu avocați
recunoscuti în zona lor de activitate, care i-au ghidat în toata perioada de stagiu. Ca parte a efortului nostru de a
sprijini performanta si institutia de invatamant in care ne-am format si noi, toți studenții selectați au primit burse
private”, a explicat Mihaela Bondoc.
Citește și
→ În culisele unui experiment inedit: Internship 2.0, stagiu de practica online organizat de Bondoc &
Asociații | Cursanții implicați în program au apreciat comunicarea continua și organizarea fara cusur și ar
recomanda oricând aceasta experiența altor studenți. Avocații-mentori spun ca interacțiunea mijlocita de
tehnologie a fost capabila sa ofere elementele esențiale pentru un training de calitate
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