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LegiTeam: Mareș & Mares recruteaza avocat definitiv drept penal
Mareș & Mares recruteaza avocat definitiv pentru departamentul de drept penal.
Cerințe minime:
→
→
→
→

Avocat definitiv;
Experiența profesionala minim 4 ani în domeniul dreptului penal al afacerilor;
Experiența în reprezentarea în instanțe în dosare penale
Cunoștințe avansate de limba engleza.

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita un curriculum vitae însoțit de o scrisoare de intenție la adresa e-mail
careers@mares.ro
Despre Mareș & Mares
Mareș & Mareș ofera servicii complexe de asistența juridica penala, acoperind întregul spectru al problemelor de
drept penal cu care se confrunta clienții noștri. Atunci când aceste aspecte au o dimensiune interdisciplinara,
suntem perfect poziționați, astfel încât sa alcatuim echipa de avocați potrivita pentru a îndeplini obiectivele
clienților noștri.
Firma noastra este cotata de mulți ani în primul eșalon de ghidul juridic londonez The Legal 500 pentru activitatea
în domeniul white-collar crime din România.
Penalistul Mihai Mareș, coordonatorul firmei de avocați Mares & Mares, este evidențiat si în ediția din acest an a
ghidului juridic internațional Legal 500 – EMEA, în categoria “Leading individuals”, pentru practica locala de
White-Collar Crime. Ghidul juridic internațional în ediția 2019 afirma ca Mihai Mareș, coordonatorul practicii de
white-collar crime, este "avocatul la care trebuie sa te duci, în România, pentru infracțiuni legate de criminalitatea
gulerelor albe", iar în ediția din 2020 “Mihai Mareș is a leading figure in the market” .
_______________________________
Mihai Mares detine o vasta experienta în dosare penal-economice. Practica sa se concentreaza în cea mai mare
parte pe reprezentarea directorilor executivi, antreprenorilor, marilor grupuri industriale, institutiilor financiare si
marilor companii internationale si locale într-o gama larga de domenii care implica contabilitatea, fraudele
financiare si fiscale, luarea de mita sau încalcari ale normelor de concurenta si de mediu.
Mihai Mares a coordonat biroul din București al Garrigues, prestigioasa firma internaționala de avocatura de
business și, dupa retragerea acesteia de pe piața locala, a înfiintat, în septembrie 2011, propria casa de avocatura.
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