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Cum sunt priviți tinerii „millennials” la una dintre cele mai mari case locale de
avocați. ‘Work-life balance’, ‘flexible working’ sau ‘nu-mi spune cum sa fac, ci
arata-mi’, cuvinte cheie pentru generația noua, care aduce noi exigențe și o
transformare, în bine, a profesiei

Fiecare generație noua care intra pe piața muncii provoaca schimbari majore, dar tinerii din categoria
„millennials” se pare ca își vor pune mult mai adânc amprenta pe întreaga societate, modificarile aduse de
ei în politica angajatorilor fiind extrem de vizibile. Sub presiunea noii generații, companiile au fost
constrânse sa se adapteze nevoilor acestora, iar firmele de avocatura nu fac excepție.
Generația „millennials” intra cu un suflu nou pe piața muncii. În fața valului de angajați tineri, conectați la tot ceea
ce se întâmpla în jurul lor, firmele de avocatura au fost obligate sa raspunda pe masura. ”Sigur ca orice noua
generație determina schimbari în procesele unei companii, de la modalitațile de recrutare pâna la pachetele de
beneficii. Firmele de avocatura trebuie sa țina pasul cu tehnologia, sa le ofere tinerilor avocați posibilitatea de a
lucra de acasa, programe de training și mentoring. În special, aspecte precum grija angajatorului fața de asigurarea
unui ‘work-life balance’ și implementarea de facilitați de tipul ‘flexible working’ sunt din ce în ce mai des
menționate pe lista așteptarilor acestei generații. De asemenea, ‘millennials’ se remarca prin spiritul civic și
implicarea în diverse cauze sociale”, explica Monica Paisa, Staff Coordinator al Țuca Zbârcea & Asociații.

Cei din generația „millennials” raspund mult mai ușor noilor provocari
Expertul spune ca avocații din aceasta generație sunt creativi, informați, dornici sa învețe și sa înțeleaga, au un „
drive” care îi ține activi, sunt curajoși și au spirit antreprenorial.

Intra pe www.in-houselegal.ro pentru a vedea opiniile unor profesioniști care ocupa poziții de top în companii
importante, urmarește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunitații in-house și propune subiecte.
Suntem alaturi de tine!

Piața avocaturii de astazi este una extrem de competitiva, oportunitațile profesionale fiind destul de multe. În acest
context, cei din generația „millennials” raspund mult mai ușor noilor provocari, iar acest lucru a creat falsa
impresie ca sunt dificil de fidelizat. “Atașamentul fața de angajator poate îmbraca diverse forme și nu se probeaza
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exclusiv prin vechimea dobândita în același loc de munca. Un ‘millennial’ se poate dovedi extrem de loial și
dedicat profesiei de avocat, ceea ce reprezinta un avantaj pentru angajator, însa s-ar putea sa nu fie neaparat atașat
de brandul de angajator”, arata Monica Paisa.
În plus, trebuie sa se aiba în vedere faptul ca un aspect important de care cei din generația noua țin cont este felul
în care firma îi valorizeaza ca indivizi și le da șansa sa învețe și sa puna în practica ceea ce au învațat, le asculta
parerile, îi responsabilizeaza și îi implica în proiecte. „Firmele de avocatura care se concentreaza pe aceste aspecte
și, în plus, creeaza o comunitate cu o rețea de valori și scopuri comune vor reuși sa-și pastreze angajații o perioada
mai mare de timp”, puncteaza expertul Țuca Zbârcea & Asociații.

Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

Cum își aleg angajatorul?
Atunci când își aleg angajatorul, tinerii din categoria „millennials" se ghideaza dupa anumite criterii importante
pentru ei. “Sunt interesați în mod deosebit de stabilitate financiara, oportunitați de avansare în cariera, sanatate,
educație (self-improvement) și timp pentru propriile pasiuni, inclusiv cauze sociale, astfel ca un angajator care
ofera o gama diversificata de beneficii este mai atractiv pentru ei. Au mare succes pachetele salariale care includ
abonamente la sala, servicii medicale, lucru de acasa (work from home) un anumit numar de zile pe saptamâna, dar
și posibilitatea de a avansa în ierarhie într-un timp scurt”, detaliaza specialistul.

Citește si
Când apeleaza firmele la head-hunting în domeniul juridic. Criteriile în selecția posibililor candidați,
explicate de Antonella Papp (expert internațional) și Monica Paisa (Staff Coordinator, TZA)
Firmele de avocatura care au conștientizat nevoile noilor generații s-au adaptat “din mers” la cerințele lor. Pentru
generația „millennials”este extrem de importanta puterea exemplului, sloganul dupa care se ghideaza fiind “nu-mi
spune cum sa fac, ci arata-mi cum sa fac”.
”Modul în care noi abordam programul de formare a avocaților se bazeaza exact pe aceasta sintagma – ‘nu-mi
spune cum sa fac, ci arata-mi cum sa fac’, pornind de la trainingurile pe care le organizam la începutul
internshipului pentru studenți și pâna la etapa de stagiatura a avocaților, în care monitorizam permanent rezultatele
lor și încurajam constant participarea în analiza spețelor, precum și acordarea de feedback”, spune Monica Paisa.

“Conteaza implicarea avocaților în proiecte, înca de pe bancile facultații, susținerea și formarea lor pe parcursul
stagiaturii. De asemenea, organizam cursuri ce vizeaza perfecționarea abilitaților oratorice și tehnicilor de
negociere și prezentare, dar și întruniri informale, cu scopul de a împartasi idei si experiente de viata într-un
cadru relaxat, cum este programul „team gilding”, organizat de firma noastra. În plus, pachetul de beneficii
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include, pe lânga abonament la servicii medicale, și alte facilitați, cum ar fi abonament la teatru, opera, Spa,
fitness. Avem un program intern dedicat competițiilor sportive și diverse proiecte din zona CSR pe care
„millennials” le pot gasi atractive.”
Monica Paisa, Staff Coordinator al Țuca Zbârcea & Asociații

Mentoring-ul revine în linia întâi
Spre deosebire de cei din generațiile anterioare, tinerii din categoria „millennials” nu mai sunt dispuși sa-și dedice
toata viața trudind doar pentru a urca pe scara ierarhica și pentru un câștig financiar. Interesul lor se îndreapta catre
implicare sociala și dezvoltare personala, context în care mentoring-ul și posibilitatea de a asimila cunoștințe cât
mai vaste, în mai multe domenii de activitate, devin esențiale.
Din cauza schimbarilor induse odata cu intrarea noii generații în câmpul muncii, se vorbește chiar despre un
decalaj între modelele tradiționale de practica juridica și cerințele noii generații profesionale. Monica Paisa nu
îmbrațișeaza aceasta opinie, fiind de parere ca mai degraba este vorba despre o fireasca adaptare la noile exigențe
și de o transformare, în bine, a profesiei de avocat.
„Aportul „millennials” nu poate fi decât unul benefic în practica dreptului. Ei înteleg ca avocatul viitorului este, cu
necesitate, un adept al tehnologiilor moderne, ca însasi avocatura se va profesa virtual, ca serviciile avocatiale vor
deveni, tot mai mult, o marfa, ca printre noile competente ale avocatului se vor numara, obligatoriu, cele de Project
Manager, Team Leader, CFO, HR Manager, Knowledge Manager, Communication Manager…”, completeaza
expertul Țuca Zbârcea & Asociații.

page 3 / 3

