www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2018-03-26 10:19:26

Ce spune despre „millennials” avocatul Alexandru George Lazar, profesor în cadrul
Universitații Pompeu Fabra (Barcelona)

”Milenialii” cuceresc treapta cu treapta piața muncii, aducând cu ei un suflu nou care va schimba profund
relația angajat angajator.Generația celor nascuți cu computerul și telefonul inteligent în mâna obliga
companiile sa se adapteze la noile tendințe.Firmele care nu vor putea ține pasul cu energia milenialilor nu
vor avea nicio șansa de a merge mai departe. Domeniul avocaturii trebuie sa se adapteze și el noului curent.
Generațiile se schimba, iar profesioniștii tineri care acum intra sau se pregatesc sa intre pe piața muncii vin
cu alte obiceiuri, dar mai ales cu alte așteptari.
Alexandru George Lazar, profesor în cadrul Universitații Pompeu Fabra, din Barcelona și partener IntLaw,
lucreaza zilnic cu milenialii pe care îi îndruma la cursurile sale.
Chiar daca are în spate un parcurs profesional bogat și destul de lung, Alexandru se apropie ca vârsta de generația
„millennials”, fapt ce îl ajuta foarte mult în relația pe care a dezvoltat-o cu viitorii avocați sau juriști.
”Noul suflu adus de angajații din aceasta categorie de vârsta se simte ca o gura de aer proaspat. Fiind profesor în
Spania am ocazia sa lucrez cu ei și pot spune ca milenialii au o sete de cunoaștere imensa. Dar sunt și foarte
grabiți. Societatea îi obliga, iar asta nu este bine. Am trecut de la fast food la fast learning. Studenții cu care
interacționez la cursurile mele doresc raspunsuri albe sau negre și vor totul acum. Dar, sunt o generație
extraordinara. Stralucita, aș spune”, subliniaza avocatul.

Citește și
► Un avocat român devine membru al Academiei Regale de Jurisprudența și Legislație din Spania.
Cum a ajuns Alexandru George Lazar (32 de ani) la aceasta performanța
► Alexandru Lazar, premiant ISDE pentru a doua oara, la 29 de ani: ‘Cand esti pe drum, nu te gandi
doar la destinatie, pentru ca vei pierde mirosul florilor ce sunt pe margine’

„Din greșeli se învața mult mai repede decât din copiat”
Tinerii din aceasta generație folosesc tehnica în mod natural, computerul și telefonul inteligent fiind parți
importante din viața lor. ”Își iau notițe direct cu PC-ul. Iar asta este normal de ceva ani buni încoace în mai toate
universitațile lumii. Orele mele nu le țin ca acum câteva decenii. Noi nu oferim cursuri pe care studentul sa le
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învețe și dupa sa le reverse pe foaia de examen. A apus timpul orelor magistrale în care nu aveai voie nici sa
stranuți. De la primul curs eu le transmit ca formam o echipa. Le spun foarte clar ca ei ar putea învața și fara noi,
profesorii, doar cu ajutorul carților, iar noi, profesorii, suntem calauze. Relația trebuie sa se bazeze pe un profund
respect reciproc. Astfel, ei pot folosi internet-ul în timpul orelor și se întâmpla frecvent ca atunci când fac o
afirmație sau explic o definiție sa intervina un/o student/a și sa faca o adaugire legata de o sentința noua sau sa
explice ca a gasit o doctrina contrara online. Asta nu face decât sa îmbogațeasca ora de curs și sa îi ajute pe toți cei
care sunt prezenți la ora. Mai mult, folosim tehnica în contactul cu studenții. Toate materialele și notificarile le
punem în campusul virtual”, explica Alexandru.
În relația sa cu studenții, profesorul Lazar prefera sa mearga pe o colaborare deschisa, benefica ambelor parți.
„Noi, cei care avem ceva mai mulți ani de experiența nu trebuie sa avem o atitudine de dictator, ci de îndrumator.
Trebuie sa le transmitem sentimentul ca suntem persoana la care pot apela ca sa poata înainta. Iar filozofia lor este
foarte corecta: poate daca eu dictez cum se face și ei doar copiaza, daca eu greșesc se va perpetua greșeala. Daca
arat unde trebuie sa se ajunga și o modalitate de a ajunge ei pot veni cu o alternativa care sa fie mai buna sau mai
rea. Dar din greșeli se învața mult mai repete decât din copiat”, puncteaza partenerul IntLaw.

Citește și
► EXCLUSIV BizLawyer: Spaniolii de la IntLaw se extind in Romania. Alexandru George Lazar va fi
partenerul care va coordona activitatea in CEE
► Ce planuri au spaniolii de la IntLaw pentru Romania. Industrii care promit, onorarii, strategii de
extindere

„Piața avocaturii (ma refer la cea din Spania pe care o cunosc foarte bine) este foarte efervescenta, Avocatul prin
natura sa este un liber profesionist. Este ceva natural profesiei sa schimbe firma în care lucreaza. Putem spune ca
piața dispune în tot momentul de talente. Ceea ce este evident este ca talentele ramân/se duc cu cei care le ofera
ceva pe masura așteptarii lor si conform cu meritele lor.”
Alexandru George Lazar, partener IntLaw

PCR-urile nu mai funcționeaza
Noile generații de profesioniști vin cu schimbari majore în toate zonele, obligând firmele sa se adapteze la nou. De
exemplu, casele de avocatura din Spania care au sute de angajați merg astazi pe cu totul alte linii. “A apus vremea
în care avocații erau dispuși sa renunțe la viața personala pentru a avansa în cea profesionala. Acest lucru este
extrem de pozitiv. Trebuie sa adoptam modelul 8+8+8 pentru a avea un echilibru în viața noastra. Opt ore pentru
birou, opt pentru familie și prieteni și noi, și opt ore pentru relaxare și odihna. Tendința aceasta nu se aplica doar în
avocatura. Îmi amintesc un protest al medicilor de la urgențe din Spania care aveau garzi de peste 30 de ore și
spuneau „nu am dormit de 24 de ore, vrei sa te operez?” Este în detrimentul clientului ca echipa care presteaza
serviciul sa fie obosita/nedormita”, arata avocatul.
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Mai mult, partenerul IntLaw spune ca a apus vremea PCR-urilor pe piața muncii (pile, cunoștințe, relații), cele
care dicteaza astazi fiind competențele profesionale.
”Recrutarea este o etapa dificila deoarece toate firmele cauta același tip de candidat: cu baza solida de cunoștințe,
dorința de a învața, pro-activitate, independența și care sa aiba valori de baza la un avocat: loialitate, altruism și
onestitate. Pot spune ca la un interviu îți dai seama dupa primele minute de cum este persoana pe care o ai în fața
ta. Asta prin ceea ce spune, cum spune, cum vorbește, cât de mult/puțin, tonalitate, poziție corporala, îmbracaminte
etc. Nu în ultimul rând, nu trebuie sa uitam ca în orice profesie, așa cum spun spaniolii, „lumea încape într-o
batista”. Adica este relativ ușor sa aflam ce fel de profesionist/persoana este cel pe care îl avem în fața. De
asemenea, trebuie respectate cu sfințenie reguli pe care le avem bine stabilite. O regula de aur este aceea ca daca
vine un candidat ce spune ca vine din partea lui X sau Y, automat va fi eliminat din proces. Noi nu cautam
relații/conexiuni cu X sau Y, ci dorim sa primim profesioniști ce doresc sa faca parte dintr-un proiect și o echipa.
Daca o firma „primește” candidați pentru a-l mulțumi pe X sau pe Y atunci sa închida și sa faca un ONG. Daca
faci acest compromis noul angajat va fi dezinteresat și va strica armonia echipei și calitatea serviciului prestat
clientului”, precizeaza partenerul IntLaw.

Citește și
► BizLawyer – Generatia 2.0 Avocati de Top: Cum sa intri in echipa Baker & McKenzie la 24 de ani.
Daca vrei sa lucrezi intr-o firma din Top 10 mondial trebuie sa inveti ‘afara’
► Alexandru George Lazar, partener IntLaw și profesor al Universitații Pompeu Fabra, din Barcelona:
Ne bucuram ca este vineri? Daca spuneți da, va invit sa mai reflectam înca o data
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